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v poslednom čísle nášho časopisu v roku 1999 Vám opät' ponúkame široké spektrum informácií a zaujímavostí. Ako vždy Vám
v exkluzívnom rozhovore predstavujeme osobnosť svetového formátu (Krzysztof Penderecki), no aj mladú umelkyňu stojacu na
štartovacej čiare (Petra Bachratá). V oboch prípadoch ide o skladateľov; nimi však naše sondy do kompozičných dielní nekončia:
Kresánek, Bacewiczová, Crumb sú ďalší autori, ktorých hudobný
rukopis sa pokúšame viac či menej dešifrovať. .. Sme radi, že dávnejšie sľúbený rozhovor s riaditeľkou Hudobného centra Oľgou
Smetanovou sa v tomto čísle stáva skutočnosťou a poskytne odpovede na mnohé otázky a nejasnosti v súvislosti s inštitucionálnymi
a organizačnými zmenami v našom hudobnom živote ... Jednou
z ústredných tém tohto čísla je tohtoročný medzinárodný festival
súčasnej hudby Melos-Étos - dnes už jedno z najvýznamnejších
hudobných podujatí na Slovensku. Namiesto recenzovania jednotlivých koncertov Vám netradične ponúkame tri globálne pohľady. Uvedomujeme si, že pri tomto spôsobe reflexie naše sito nezachytilo rad vynikajúcich a zaujímavých hudobných produkcií... Netradičný je aj štvrtý pohľad na Me/os-Étos: rozsiahla
filozoficko-etická úvaha Romana Bergera, motivovaná udalosťou,
ktorá po záverečnom koncerte otriasla našou hudobnou verejnosťou. V kuloároch to vrelo, no v redakcii sme zaznamenali len iniciatívy jednotlivcov, ktoré si možno prečítať na stránkach tohto
čísla . Zdá sa (azda nie po prvýkrát), že naše hudobné spoločenstvo
nemá sebaobranný reflex, že všetko je možné. Počkáme. až sa neštandardné stane opäť normatívom ? Popri tom sa otázka osobnej
zodpovednosti v takej riskantnej veci, ako je napísanie kritiky (NB
negatívnej) o koncerte, na ktorom recenzent nebol prítomný, javí
ako bagateľ. Aj to sa stalo. Málokto registroval, nikto nereagoval ... Teší nás, že sa nám podarilo rozšíriť okruh zahraničných
dopisovateľov o ďalšiu autorku, mladú muzikologičku pôvodom zo
Slovenska, ktorá nám odteraz pravidelne umožní aspoň čiastkovo
nahliadnuť do hudobného diania jednej zo skutočných svetových
hudobných metropolí - Londýna .. . Vincent Siku/a, hudobník
medzi spisovateľmi, nás vo svojej črte oboznámi so svojimi láskami
-s hudbou všeobecne a s nástrojmi zvlášť. .. Zaujímavosti z opernej histórie, z histórie rozhlasového orchestra, z literatúry o jazze,
o world music a mnoho ďalších Vás možno tiež potešia počas nastávajúcich sviatočných dní. Dozaista Vás zaujme aj naša aktuálna prt?oha o piesni, ktorá v tomto čase zapfňa všetky naše
priestory a -napriek tomu, že ju mnoho ráz sprevádza nevkus signalizuje pokoj, radosť, láskavosť. Prajeme Vám ich plné
priehrštie.
Vaša redakcia Ht

BRAVÓ!
Pražská spoločnosť JWA Prague, s. r. o., so rozhodlo pomôcť bratislavskému Konzervatóriu, ktoré potrebuje nový klavír.
K 13. decembru so no konte fondu ,Boj zo nový klavír" nachádzalo už 160 000 Sk!
JWA okrem toho zorganizovalo no podporu fondu benefičný
koncert 16. decembra v Zrkad lovej sieni Primaciá lneho pa láca
v Bratislave, kde vystúpili Marián Lapšanský, Moyzesovo kvarteto
o Martin Babjak. Patronát nad podujatím mo l britský veľvyslanec
no Slovensku David Lyscom. Pre celú akciu so podarilo získať viacerých sponzorov: Britskú ambasádu, KLM, London Logic, Hotel
Danube, Hotel Devín, Alianciu Advokátov o. s., Scridons Solicitors
o Corinthio Hotels, ktorí spolu so žiakmi Konzervatória v Bratislave tvorili hlavnú časť publika benefičnéh o koncertu.
Prispi eť možno no bankový účet:
Poľn oba n ka Bratislava, č. úč.: 1425/ 1200
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PÁNU DIRIGENTOVI
K OSEMDESIATINÁM
Stefan Klimo sa dožil svojich osemdesiatin už prvého novembra, ale verejne
ich oslávil až o dva týždne neskôr, keď
sa z iniciatívy .jeho" Lúčnice a za pomoci ďalších kultúrnych inštitúcií podarilo zorganizovať v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie veľkolepý koncert.
Po viacročnej pauze (ak nepočítame ako
isté intermezzo dirigovanie niekoľkých
čísiel programu na minuloročnom jubileu Lúčnice) sa totiž opäť predstavil ako
zborový dirigent. Nebolo to s hocijakým
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NA OBÁLKE
SIMON MARMION (1S. STOR.):
ZBoR ANJELov (DETAIL)

telesom, bolo to s jeho .starými" lúč
ničiarmi: s obdivuhodným entuziazmom niekoľko týždňov spolu oprašovali niekdajší repertoárodMonteverdiho ,
Dvoráka cez
Hrušovského a Mikul u po vlast-né kompozície.
TI, čo spoSTEFAN Ku Mo
lu s ním prežívali jeho cestu od snahy ísť v otcových šľapajach s Tatranom až po
funkciu zbormajstra v prestížnych hu dobných inštitúciách, akými boli Slovenská filharmónia či SĽUK, no predovšetkým jeho úspešný pokus transformovať spevácky zbor Lúčnice z folklórnej vokálnej skupiny na zbor európskej úrovne, sa nemohli ubrániť dojatiu, keď opäť videli jeho úsporné, no
jasne čitateľné gesto, gesticko-mimické
vciťovanie sa do nálad jednotlivých
skladieb a obdivuhodnú schopnosť
preniesť tento svoj prežitok na masu
spevákov. Sledujúc ho na pódiu SF, nevdojak som si dal do súvisu jeho ná zory na zborové dirigovanie, ním hlásané teoretické postuláty a porovnal
som ich s bezprostredným vizuálnym
dojmom. Ideálnejšiu jednotu teórie
a praxe možno len ťažko nájsť. v jednom z našich posledných rozhovorov
mi jubilant zdôrazňoval potrebu širokého intelektuálneho zázemia zbormajstra. Pokiaľ ide o spev, už .jeho"
lúčničiarka Lucia Poppová vyvrátila
mýtus, že spevákovi stačí citový ponor
a boží dar v hrdle. V zborovom dirigovaní zasa zbormajster jej dokazuje, ako
nestačí ovládať techniku takt ovania
a zásady správneho tvorenia tónu, ale
ako treba aj poznať jazyk, mať zmysel
pre poéziu, ovládať historický kontext
interpretovaných skladieb i skladateľov, oboznámiť sa s in terpretačnou
tradíciou vrátane jej dobových premien a predovšetkým za každou skladbou vidieť ľudskú výpoveď o svete
a o nás v ňom. To všetko dokázal a navyše nikdy sa neuspokojil s poloviča
tým riešením, vždy si kládol čo najvyššie ciele. Preto aj so .svojou" Lúčni
cou zostáva pojmom v dejinách
slovenskej hudobnej kultúry.
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K novembrovému spomínaniu no Luciu
Poppovú patrilo oj podujatie v Slovenskom inštitúte vo Viedni. Moderovala ho
Evo Blohová, ktorú so sopranistkou spájalo dlhoročné priateľstvo; o svojej dcére
rozprával Rudolf Papp, zo spomienok čer
pala Anna Hrušovská, o umelkyni hovoril
Jaroslav Blaho. Nechýbalo čítanie z knihy
spomienok na Luciu Poppovú od Ursuly
Tamussinovej. Medzi hosťami bol aj veľvy
slanec SR v Rakúsku a Kammersänger
Walter Berry, ktorý neraz s Luciou vystupoval. Stretnutie priateľov o známych
Lucie Poppovej, naladených na rovnakú
nôtu, ozdobil jej nezabudnuteľný, očaru
júci hlas. Žiaľ, už iba z nahrávok.
N.L.

Festival Musica Sacra v Lodži sa vyvinul
z organových a zborových koncertov, ktoré
od počiatku 80. rokov prebiehali každoroč
ne v októbri v rôznych kostoloch druhého
najväčšieho mesta Poľska. Roku 1989 prevzal záštitu nad týmto podujatím Spevácky
spolok K. Szymanowského a od tých čias
stálym miestom konania koncertných podujatí je kostol Posvätenie Svätého kríža.
V roku 1993 sa festival transformoval na
medzinárodný, konaný v dvojročných cykloch s fin ančnou podporou vládnych, samosprávnych a sponzorských dotácií.
Vďaka finančnej dotácii o morálnej podpore biskupstvo mohli organizátori pozvať
v priebehu rokov renomované profesionálne i amatérske zbory takmer z celej
Európy: Akademický zbor Ostrovskej univerzity, Arconi musicali (Nemecko), Chorus
mechliniensis (Belgicko), Zbor rádio o televízie Minsk (Bielorusko), Coro Universitorio
Aquiliono (Taliansko), Zbor Rossiko Sankt
Petersburg (Rusko), Zbor sólistov ruského
baroka, Zbor Hlasy Ukrajiny - Kyjev o ďo
lšie. V októbri so začal piaty ročník, ktorého hosťami so na pozvanie Choru komerolnego Akodemie muzycznej v Lodži na
čele s dirigentom Z. Czellom stol oj Bratislavský akademický zbor pod vedením
Ľ. Halovej. Zbor so poľskému publiku predstavil dvoma koncertmi v Lowiczi o v Lodži.
Pri tejto pn1ežitosti nedá mi nespomenúť
úprimnú srdeč nosť o obrovskú starostlivosť
hostiteľov, Choru komerolnego Akodemie
muzycznej, ktorí organizačne vynikajúco
zabezpeč ili oba koncerty. Pre Bratislavský
akademický zbor boli obe vystúpenia
dôležitou zaťažkávacou skúškou, ktorú, dovolím si povedať, absolvoval no výbornú.
L

HALOVÁ

VLADIMÍR BLAH O
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2. ročník Detskej klavírnej súťaže J. N.
Hummela (pre klaviristov do 15 rokov)
sa uskutočnill2.- 14. novembra v Bratislave v priestoroch ZUS M. Ruppeldta
na Panenskej ulid (škola oslavuje 80.
výročie trvania). Súťažné podmienky
predpisovali v siedmich kategóriách
opusy slávneho bratislavského rodáka
alebo jeho súčasníkov, ďalej slovenskú
tvorbu či diela autorov s priamym vzťa
hom na hudobnú kultúru Bratislavy
(napríklad Bartók), v časovom rozpätí
(podľa kategórií) od 4 do 12 minút.
Súťaž určená pôvodne pre žiakov zuS
z bratislavského regiónu (nultý ročník
roku 1992, l. ročník roku 1998) sa tohto roku rozrástla aj o .,cezpoľných". Z 55
detí bolo 27 mimobratislavských a dokonca 7 zo zahraničia (žiad ďenky poroty Shoko Sugitani z jej súkromnej Hudobnej akadémie- pre deti do 15 rokov).
Na organizačnej príprave súťaže sa
podieľali: Medzinárodná nadácia J. N.

Hummela a obnovy kultúrneho dedič
stva, bratislavské ZUS M. Ruppeldta
a E. Suchoňa. Nad súťažou prevzala patronát viceprimátorka hlavného
mesta Slovenska Mária Demeterová.
Sprievodné akcie: recitál japonskej
klaviristky S. Sugitani ( ll. ll.), ktorý
svojou dramaturgiou (Robert a Clara
Schumannovci, Johannes Brahms) pri pomenul historické vystúpenie Clary
Schumannovej roku 1866 v Bratislave
(koncertná sieň ZUS M. Ruppeldta),
predvedenie Mozartovej Korunovačnej
omše Cirkevným hudobným spolkom
( 14. ll.) v Dóme sv. Martina - v deň
výročia krstu J. N. Hummela v tomto
chráme (1778).
V anonymnej súťaži porota (predsedníčka Eva Fischerová) nešetrila umiestneniami, aby inidovala úsilie žiakov, čo
sa prejavilo i v dlzke vyše dvojhodinového záverečného koncertu v Zrkadlovej
sieni Primaciálneho paláca ( 14. ll.).
Okrem umiestnených účinkovali aj predošlí absolútni víťazi J ordanka Palovičová
(nultý ročník) a Peter Sándor ( l. ročník).
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DETSKÁ KLAVÍRNA SÚŤAŽ
J. N. HUMMELA

BOU LEZ 2000

Sériou 33 koncertov v 11 mestách na
celom svete (od Londýna, New Yorku
cez Kolín, Paríž č i Viedeň) oslavuje
Londýnsky Symfonický orchester 75.
narodeniny Pierra Bouleza, a to pod
jeho vlastnou umeleckou taktovkou.
Osemmesačná séria koncertov sa
začne 26. januára v londýnskom Barbican Centre s názvom Discovery
Week a skončí sa 27. augusta roku
2000 na Medzinárodnom festivale
v Edinburghu.
Boulez 2000 predstaví skladateľov
vlastný názor na evolúciu orchestrálnej hudby 20. storočia s vyhliadkou
do 21. storočia. Každý koncert zahŕňa nové skladby, písané na zvláštnu objednávku od medzinárodne renomovaných skladatel'ov: Péter
Eätväs z Maďarska, Olga Neuwirthová z Rakúska, Salvatore Sciarrino
z Talianska a George Benjamin z Británie. S Boulezom a LSO budú účinko
vať najpoprednejší svetoví interpreti
ako Maurizio Pollini, Emanuel Ax,
Christian Tetzlaff a Daniel Bare nboim.
Pierre Boulez: wCyklus demonštruje,
ako sa rôzne skladby z rôznych časo
vých období môžu navzájom dopÍňať
v rámci jednotné ho programového
zamerania."
VP
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HANS WERNER HENZE
PREMIÉROVO

29. decembra so vo Wig more Hall
v Londýne uskutoční premiéra Šiestich
piesní z Arábie od Hansa Wernero
Henzeho. Interpretom bude Angl ičan
Ion Bostridge - mladá vychádzajúca
hviezda no speváckom tenorovom nebi,
pre ktorého boli skladby oj napísané.
Bostridge o Henze so stretli po čas
oslá v sklodotel'ových osemdesiatych narodenín nie koľko rokov predtým. Bostridge spieval Dichterliebe od Schumonno, čo skladate ľa nadchlo do takej
miery, že so zaviazol pre neho ni ečo
skomponovať.

VP

VIEDENSKÁ ŠTÁTNA OPERA LIVE

V kooperácii so spoločnosťou BMG,
pod značkou RCA Red Seal, vydáva Viedenská Štátna opera CD-box s historickými nahrávkami opier Richarda
Straussa: Ružový kavalier - 1955 (dirigent Hans Knappertsbusch, sólisti Maria Reining, Kurt Bohme, Sena Jurinac,
Alfred Poell, Hilde Gí.iden, Karl Terkal);
Egyptská Helena - 1970 (dirigent Josef
Krips, v hlavnej úlohe Gwyneth Jones);
Salome - 1972 (dirigent Karl Bähm,
v hlavnej úlohe Leonie Rysonek, v ďal
ších úlohách Hans Hopf, Grace Haff-

Všetkých sedem japonských detí sa
umiestnilo (5 prvých a 2 druhé ceny).
Vďaka kvalitnému pedagogickému vedeniu od útleho veku predstihovali ich
výkony našich domácich úča s tníkov
o niekoľko tried. V niektorých prípadoch dosahovali profesionálnu úroveň.

úroveň jednotlivých

kategórií odstuppo jednom roku (8-14-roč
né deti) bola dosť nevyrovnaná čo do
počtu i kvality. Vo viacerých prípadoch
súťažili žiaci s nevhodne pripravenými,
priťažkými skladbami. Potom sa nedokázali citovo a tvorivo dostatočne preňovaných

javiť.

Na

organizačnom či finančnom

zaakcie sa podieľali: Kultúrne
cen trum Bratislava -Staré mesto, Hudobný fond, Kultúrny inštitút Maďar 
skej republiky, spo ločno sti DIVYD, DISCANT, INTERMONT, ďalej Bibiana,
JUDr. Miroslav Baláž, Lenka a Marián
Suchoňovci , Katarína Cikkerová, japonskí hostia a ďalší.
VLA DI MÍR ČÍŽIK
bezpečení
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mann, Eberhard Woechter, Waldemar
Kmentt); Straussovské pri madony je titul kompaktného disku, na ktorom sú
zaznamenané hlasy takých hviezd ako
Lotte Lehmann, Maria Olszewska, Hilde
Konetzni, Sena Jurinac, Christa Ludwig,
Leonie Rysanek a ď. Ďalej sa v boxe nachádza záznam z legendárneho predstavenia Ariadny na Naxe z roku 1944
pri príležitosti Straussových 80. narodenín (Seefried, Reining, Läffler} o rod
ďalších výňatkov s takými spevákmi ako
Ljubo Welitsch, Elisabeth Schwarzkopf,
Anneliese Rothenberger, Lisa della
Casa, Hilde Gí.iden,. Birgit Nilsson ...)
lo
Nordic Music Prize pre rok 2000 získalo
fínsko sklodoterko Kaija Saarioho zo
skladbu Lonh pre soprán o elektroniku
(1996). Dielo venované Down Upshow je
inšpirova né textom stredovekého trubadúra Joufré Rude lo. V elektronickom porte
zaznieva mix troch jazykov - oksitá nskeho,
francúzskeho o a nglického. Lonh je akýmsi
prológom ku sklodoteľkinej opere L'omour
de Loin, ktorá bude mať premiéru no bud úcoročnom salzburskom festivale.
Fínsko získalo už siedmykrát Nordic Music
Prize, cenu v hodnote 350 000 dánskych
korún, o ktorú zápolí sedem severoeurópskych krajín.
os
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MINIPROFIL HŽ] PETRA BACH RATA SKLADATEĽ KA A LE KÁRKA
nar. 197 5 v Krupine
1992- 1993 štúdium kompozície u Ladislava
Burlasa
1993 - 1999 štúdium na Lekárskej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave
od r. 1994 štúdium kompozície na Vysokej
škole múzických umení v triede Vladimíra
Bok esa
1996 osobitná cena poroty v kategórii komorná hudba na skladaterskej sú ťaži
k Ro ku slovenskej hudby ( 1996) za
skladbu Vízia sonáty
1997 vydanie skladby Pieseň pre flautu vo Vydavateľstve Hudobného fondu
účasť na skladat eľských kurzoch (Paríž,
IRCAM - Ivan Fede le, Szombathely Brian Femeyhough . Reichenau - Ivana
Loudová)
1999 účasť na medzinárodnom skladatefskointerpretačnom projekte Hudba bez hranic
v srdci Európy
Výber z diela: Chora/ e canon pre flautu, klari-

net a fagot, Vízia sonáty pre husle a klavír, Trio
pre husle, violončelo a klavír, Ontogenesis per
flauta solo, Aberácie pre sláčikové kvinteto,
Konfrontácie pre husle. klarinet a violončelo ...

l!J Ako vyzeralo detstvo budúcej hudobnej
a lekárky?
Tak, ako mnohé iné deti, aj ja som za čala chodiť do tSu. Učila som sa hrať na
klavíri a postupne som pritom stále viac
improvizovala, vym ýšľala vlastné skladby. Boli to akési prelúdiá, fantázie
ovplyvnené tým, čo som cvičila na hodiny klavíra- tonálne, väčšinou romantické skladbičky. Klavír ma držal dlho,
dokonca som premýšľala aj o štúdiu na
konzervatóriu. Nakoniec som sa rozhodla pre gymnázium a pokračovala
som v ďalších cykloch tSU.
l!J Viem však. že rozhodovanie o budúcej
profesii ti wskomplikova/o" život už v detstve...
Je to tak. Asi ako I O - ročná som- otočiac sa na klavírnej stoličke - šokovala
rodičov otázkou, čím mám vlastne byt:
lekárkou či klaviristkou? Mamu-lekárku a otca-chemika som vážnym
uvažovaním o . bohémskom · povolaní
trochu vystrašila, takže sa odvtedy
snažili navigovať ma skôr smerom
k mediáne, ako k .praktickému· odboru. A aj keď som sa naďalej vo vnútri
stretala s nutkaním š tud ovať hudbu,
vždy som uvažovala len o alternaúve
popri medicíne.
l!J Takže korene tvojej profesionálnej dvojdomosti sú už v detstve. ~túdium na lekárskej fakulte a súčasne štúdium kompozície
na V~MU - to muselo byť dosť veľké
.sústo" ...
skladateľky
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Bolo to naozaj náročné. Okrem sústavného nedostatku čas u som bojovala aj
s takými . disproporctami•. že som napn1dad mala chut komponova ť. a práve
vtedy som bola na stáži v nemocnici. Na
lekárskej fak ulte moji pedagógovia oficiálne nevedeli, že študujem aj ďalší odbor, takže na jednej strane neprichádzali do úvahy nejaké ohľady či úľavy
a na strane druhej možno som sa aj vyhla podozrieva niu zo zanedbávania
školy. Na VSMU to bolo zase od začiatku jasné - už na prihláške bolo napísané, že som poslucháčkou lekárskej
faku lty. Očakávalo sa. že ak budem prijatá, tak odídem z medicíny - veď obe
školy sa zv l á dnuť nedajú. Dnes je však
stále viac študentov, študujúcich viaceré
odbory, takže mne sa to až také výnimočné nezdá.
l!J Vráťme sa ku komponovaniu: ako sa zo
skladateľky-dievčaťa stala skladateľka-žena,
schopná komunikovať svojím vlastným hudobným jazykom?
Keď viacerí rodinní priatelia -h udobníci
nabádali ro d i čov, aby podporili moje
hudobné nadanie, naskytla sa mi ako
sedemná sťročnej možnost n avštevovať
súkromné hodiny kompozície u prof.
Burlasa. Motivovalo ma na to najmä
nutkanie naučiť sa presne za písať to, čo
vznikn e improvizáciou pri klavíri či
v mojej predstave a pre čo mi chýbalo
základné vybavenie. Samozrejme, museli sme ísť od začia tku : od seriózneho
štúdia harmónie a kontrapunktu. Stále
som však prof. Burlasovi zd ô razňovala,
že sa komponovaniu nechcem profesionálne venovať. že sa pripravujem na

štúdium medicíny. Bolo to však aj jeho
zásluhou, že som v maturitnom ročníku
podľahla pokušeniu a podala som si prihlášku aj na štúdium kompozície. Na
poslednú chvíTu som ju však stiahla órila som, že ešte nie som dostatočne
pripravená. O dva roky neskôr, vlastne
v druhom ročníku na lekárskej fakulte,
som však už bola riadnou poslucháčkou
kompozície v triede prof. Vladimíra Bokesa. Vďaka tomu, že som sa prihlásila
na VSMU. som bola nútená intenzívne
sa zaoberať hudbou 20. storočia - Druhou viedenskou školou, Bartókom,
Stravinským, Lutoslawským, Ligetim ...
Tu sa mi otvorili nové možnosti kompozičného smerovan ia a dodnes cítim, že
stále som v štádiu hľadania. Podvedome
na mňa pôsobí hudba, ktorú počúvam.
ktorá ma práve zaujíma - aj keď nemám nejaké konkrétne vzory. V struč
nosti môžem povedať, že ma oslovuje
práca s dvanástimi tónmi v širšom
zmysle. Dôležité miesto v mojej tvorbe
zaujíma kontrapunkt a v poslednom
čase ma láka aj oblasť mikrointervalov.
Priťahuje ma hľadanie nových, prekvapivých, či prinajmenšom neobvyklých
polôh. Práve vo vytváraní nových súvislostí dnes vidím cestu pre mňa ako
skladateľku. Považujem za šťastie, že
som sa dostala do kompozičnej triedy
prof. Bokesa. Za to, kde sa teraz
v tvorbe nachádzam, vďačím práve
jemu - cením si uňho vzácnu schopnosť
rozpoznať, rešpektovať a rozvíjať dispozície a inklináciu mladého sk ladateľa
smerom jemu vlastným.
l!J Ktoré sú tvoje najčerstvejšie a najintenzívnejšie zážitky zo stretnutia so súčasnou
hudbou?
Zaujalo ma stretnutie s tvorbou dvoch
mladých talianskych sklada teľov na
kompozičn ých seminároch v Paríži pred
dvoma rokmi. Ide o Marca Stroppu
a Lucu Francesconiho. Marco Stroppa
ma oslovil najmä zaujímavým pohradom na prácu s textom. Inidálny vokálny materiál. ktorý vybe rá na základe
hudobných princípov, neskôr modeluj e
a spracúva pomocou p očítačo vých
programov. Veľký dôraz kladie na analýzu štru ktú ry mixovan ých zvukov a na
priestorovú projekciu. Luca Francesconi
• ma zaujal kompaktnosťou spoje nia
akustickej a elek tronickej zložky vo
svoj ich vokálno-inštr umentálno-elek- .,..
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Rakúsky dirigent, narodený v Berlíne,
vyrastal v Grazi, študoval hru na violončele vo Viedni, v rokoch 1950- 1969
pôsobil ako ďen Viedenských symfonikov, v rokoch 1972 - 1993 bol profesorom interpretačnej praxe na Mozaneu
v Salzburgu. Roku 1953 založil spolu so
svojou manželkou, huslistkou Alice
Harnoncourtovou súbor pre sta rú
hudbu Concentus musicus; z malej skupiny nadšencov sa čoskoro sformoval
jeden z vedúcich, dodnes živých (už
s druhou, resp. treťou generáciou hudobníkov) a smerodajných súborov
svojho druhu. Od roku 1970 pôsobí
Harnoncourt ako dirigent vedúcich európskych orchestrov (Berlínsky fil harmonický orchester, Viedenskí fil harmonici, Royal Concertgebouw Orchestra,
Chamber Orchestra of Europe a ď.)
a operných divadiel (Milano, Ziirich,
Amsterdam, Hamburg, Frankfurt, Viedeň), dirigujúc diela od Monteverdiho
po Albana Berga, vrátane Antonína
Dvoráka, nevynímajúc Johanna Straussa.
K vrcholom jeho kariéry patria cykly
Monteverdiho a Mozartových opier
realizovan ých v Zurichu v spolupráci
s režisérmi Jean-Pierrom Ponellom
a Jiirgenom Flimmom, ale aj produkcie
cyklu Beethovenových deviatich symfónií, Missy solemnis, Fidelia, Schumannovej opery Genoveva a ď. O jeho prácu
sa veľmi skoro začali za ujímať nahráva-

cie spoločnosti: zoznam stoviek ním nahratých diel je zrkadlom jeho rozsiahleho repertoára.
Nikolaus Harnoncourt je nositeľom
početných vyznamenaní a cien (o. i.
Ernst-von-Siemens-Musik-Preis, Erasmus-Preis, prestížna hudobná cena PoIar, Preis der Deutschen Schallplattenkritik, belgická cena Caecilia). Vydal tri
knižné publikácie (ním redigované
záznamy jeho p rednášok na Mozaneu):
Musik a/s Klangrede ( 1985), Der Musika/ische Dia log ( 1987), Vom Den ken des
Herzens
(spolu
s manželkou Alice, 1999), v ktorých sprostredkúva svoje myšlienky o hudbe
a o problémoch
a zásadách interpretácie.
Cesta Nikolausa Hamoncouna,
jedného z priekopníkov otvorenej, historicky po u čenej interpreracneJ
praxe, nebola jednoduchá, najmä v jeho
na tradíciu až extrémne zameranej rakúskej vlasti. Jeho názory a interpretačná prax boli dôvodom vzniku priam
antagonizmov medzi nadšenými prívržencami (Harnoncourt: . partizánmi")
a zarytými odporcami. Dnes je Nikolaus
Harnoncourt všeobecne uznávaný ako
jeden z najvýznamnejších svetových
h udobníkov, ktorý napriek svojmu veku

zostáva večným hladačom, neustále kladúcim nové otázky, spochybňujúcim
a preverujúcim vžité tradície. Preto je
ním interpretovaná hudba vždy živá,
vzrušujúca, hľadajúca širokospektrálne
kontexty v umení a živote. Je slobodným ďovekom a umelcom neochvejne
idúcim za svojím ideálom, popierajúcim
akúkoľvek normorvornosť aj vlastných
interpretačných názorov. ti

.,.. Ironických kompozíciách. Inšpiratívne
bolo spoznať aj tvorbu Bryana Ferneyhougha- jeho skladby sú napriek dokonalej, často veľmi komplikovanej konštrukcii osobitého kontrapunktu poslucháčsky príťaž li vé. Ich i nterpretačná
náročnosť je taká vysoká, že je takmer
nemožné dosiahnuť ideál, zodpovedajúci skladateľovej predstave. V súčas 
nosti podrobnejšie študujem tvorbu
Iannisa Xenakisa a využitie princípu
pravdepodobnosti v jeho kompozíciách.
ti Do akej miery fa, ako skladateľku, oslovuje nástrojové obsadenie?
Doteraz som písala len komorné diela,
čo je do určitej miery determinované
najmä študentským prostredím, v ktorom sa pohybujem - teda aj závislosťou
od ochoty hudobníkov hrať moje
skladby. Mám pritom rozpracovanú
jednu orchestrálnu kompozíciu, jej do-

končenie však vidím ako stále zložitejšie. Pracujem na nej dva roky s verkým i prestávkami, po ktorých sa
obyčajne zmení môj názor na skladbu
ako takú. Jej základná myšlienka však
zostáva- ide o štúdiu transformácie diatoniky na chromatiku a pentatoniku,
v podstate uplatnenie princípu, vychádzajúceho z protipostavenia bielych
a čiernych kláves, aplikovaného na orchestrálny aparát. Uvažujem dokonca aj
o mikrointervaloch ... Momentá lne som
však zamestnaná komponovaním diplomovej práce, takže dokončenie orchestrálnej štúdie sa zase odkladá.
ti Záleží ti na tom, aby sa tvoje skladby
hrali a mali poslucháčsku odozvu?
Samozrejme, poteší ma, keď mám možnosť počuť svoju skladbu na koncerte
a keď sa páči hudobníkom, či poslucháčom. Vidím verkú výhodu v tom, že

ako lekárka budem vykonáva( iné .civilne povolanie a tak sa vyhnem nástrahám komercionalizácie v oblasti
kompozície. Myslím tým snahu .predávať sa·, za každú cenu sa zapáčiť. Kom ponovanie vo voľnom čase tak bude pre
mňa absolútne slobodnou sebarealizáciou bez takýchto kompromisov.
ti Co majú spoločné hudba a medicína
všeobecne a konkrétne v tvojom živote?
Myslím si, že všeobecne viaceré základné
princípy. Napríklad ušľachtilosť, ale aj
tvorivosť. A, napokon, oboje je o ďoveku
a pre ďoveka. V mojom živote sa už objavili aj konkrétnejšie . prieniky" týchto
dvoch svetov. V skladbe Ontogenesis per
flauta solo som sa inšpirovala ontogenézou - vývojom jedinca a v Aberáciách pre
sláčikové kvinteto zase princípom zmien
v štruktúre chromozómov. ti

NIKOLAUS HARNONCOURT
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priniesli rozmanitý program, v rámci ktorého úč i n koval i J urovského dychové trio,
Armonio slovocco, Bratislavské gitarové
kvarteto, vokálne združenie Close Hormony Friends, zaznel výber z opernej
tvorby Mozarta, Donizettiho a Verdiho,
chró mový koncert s Mascagniho Messou di glorio i koncert Symfonického
orchestra Jána Cikkera s dirigetom
H. Bordowitzom.
PA
Nové vydanie lexikonu MGG (Musik in
Geschichte und Gegenwort), ktorého
vecná časť je uzavretá (9 zväzkov) pokra čuj e mennou časťou (12 dielov,
Bärenreiter Verlag/Verlag J. B. Metzler),
ktorej prvý diel už vyšiel. Projekt bude
obsahovať 15.000 hesiel - mien sklodoterov, teoretikov, interpretov, tl ač ia rov,
nástrojárov, muzikolágov, etc. o bude
ukon čený roku 2005.
lo

PRI PRAVILA AS
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MIESTO PRE ...
Mgr. art. Ol'gu Smetanovú
riad ite l'ku Hudobného ce ntra
- Vážená pani riaditeľka ,
v júli ste nastúpili do funkcie
riaditeľky Národného hudobného centra. Verejnosť sa dozvedela, že od l. septembra sa
zmenil názov inštitúcie - súčasne s jej novou zriaďovacou
listinou. Zároveň bol vypracovaný nový organizačný poriadok, ktorý vymedzuje základnú štruktúru inštitúcie
a jej činnost. Môžete oboznámiť čitateľov s obsahom zriaďovacej listiny a s organiza č
ným poriadkom inštitúcie?
Dňa 30. 8. 1999 nadobudla účinnosť zriaďovada listina Hudobného centra, na základe ktorej sa Hudobné centrum stalo koncepčným, analytickým, dokumentačným, informačným, propagačným, edičným a servisným pracoviskom hudobnej kultúry
s celoslovenskou pôsobnosťou ako aj s aktivitami nasmerovanými do zahraničia.
V praxi to znamená, že Hudobné centrum bude systémovo zabezpečovať dokumentáciu profesionálneho hudobného umenia
v celom žánrovom a druhovom zábere, podieľať sa na budovaní
centrálnej databázy informácií o živej hudobnej kultúre v Slovenskej republike a dokumentovať existenciu a prezentáciu slovenskej hudobnej kultúry v zah ra ni čí. Vydávanie muzikologickej
literatúry ako aj inej periodickej a neperiodickej tlače súvisiacej
s hudobným umením ostáva v náplni Hudobného centra rovnako ako organizovanie vybraných medzinárodných a domácich
hudobných festivalov, koncertných a muzikologických podujatí.
S väčším dôrazom sa budeme venovať zabezpečeniu šírenia informácií o slovenskom hudobnom umení a jeho propagádou na
území Slovenskej republiky a v zahraničí. Okrem iného mienime
Slovensko aktívne zapájať do činnosti existujúceh európskych
a medzinárodných organizácií.
Hudobné centrum je štátna príspevková organizácia v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. V novej organizačnej štruktúre
Hudobného centra došlo k redukdám, vypustili sme jeden stupeň riadenia a aj v budúcnosti rátame s efektívnym využívaním
rudských a finančných zdrojov. Vnútorné ďenenie orga nizácie
na jednotlivé oddelenia je zvolené tak, aby umožňovalo pružnosť
a poskytovalo priestor pre uplatnenie schopností a skúseností zamestnancov. Vedúcich oddelení sme prijímali na základe výsledkov výberového konania na Oddelenie dokumentáde a in formatiky, Oddelenie edičnej činnosti, Oddelenie vonkajších vzťah ov
a Ekonomické oddelenie.
- Národné hudobné centrum tvorili tri sekcie: metodická,
za hrani č ná (S lovkoncert) a vydavateľská , pri čom Slovkoncert v tejto podobe stratil svoju právnu subjektivitu.
Neuvažovalo sa o navrátení právnej subjektivity Slovkoncertu za súčasnej transformácie tejto inštitúcie?
O .osude" Slovkoncertu ako samostarného právneho subjektu
bezprostredne dotovaného a riadeného štátom rozhodol minister
Hudec. K anektovaniu Slovkoncertu nakoniec do istej miery prispeli aj tí. ktorí svojou aktivitou podporili vytvorenie mamutieho
Národného hudobného centra. Enormné štátne dotácie. ktoré do
neho tiekli. im asi za to stáli. Terajšia koncepcia Hudobného centra, ktorú vybrala konkurzom 1 1-ďenná komisia odborníkov
a zástupcov inštitúcií zo všetkých oblastí hudobnej kultúry, sa
stáva kompatibilnou s podobnými organizádarni v európskych
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krajinách a je v súlade so zámerom MK SR pri transformáci bývalých národných centier. O prinavrátení právnej subjektivity
Slovkoncertu ako štátnej agentúry sme v novej organizačnej
štruktúre neuvažovali okrem iného aj preto, lebo takéto riešenie
sa ukázalo ako prekonané a aj v okolitých transformujúdch sa
krajinách štátne agentúry tohto typu zanikli.
- V okolitých krajinách sa tieto agentúry sčasti privatizovali. Hovorilo sa aj o privatizácii Slovkoncertu, resp. o predaji značky. Sú tieto zámery ešte aktuálne?
Otázka značky je stále aktuálna a súvisí aj so záujmom o jej odkúpenie. V každom prípade budeme pri nakladaní so značkou
preferovať také riešenie, ktoré bude zárukou seriózneho prístupu
k rozvoju koncertného života na Slovensku. Absolvovali sme
prvé informatívne stretnutie so zástupcami súkromných agentúr
na Slovensku, ktorých je mimochodom asi štyridsať. Predbežne
sme hovorili o možnosti odkúpenia značky, prípadne o možnosti
jej spoločného používania vo forme asociácie súkromných agentúr. Ukázalo sa, že hod sú súkromné agentúry v podstate konkurentmi. niektoré problémy majú spoločné, a preto by bolo
dobré združiť energiu na ich riešenie. Myslím, že Hudobné centrum a takáto asodáda by si vzájomne mohli byť ve[mi prospešné. Ale možné sú aj iné riešenia.
- Aká bude náplň doterajšieho/ bývalého metodického
centra, doterajšieho Slovkoncertu, resp. aký bude osud
podujatí, ktorých organizácia bola v jeho kompetencii
(BHS, Melos-Étos, ďalšie festivaly, s úťaže) .
Reformované Hudobné centrum ako právny nástupca Národného hudobného centra, teda aj Slovkoncertu, prebralo na seba
všetky predchádzajúce záväzky. ktoré postupne prehodnocujeme. Z bývalých aktivít Slovkoncertu vyp úšťame bežné komerčné aktivity (cirkusy, zábavný žáner, ba rových umelcov
atď.) . ktoré sú v rozvinutých krajinách záležitosťo u súkromnej
agentáže a nepotrebujú štátne dotácie. V Hudobnom centre, bezprostredne riadenom štátom, bude sa dôraz klásť nie na komerčnú koncertnú aktivitu, ale na cieľavedomé šírenie, sprostredkovanie a medzinárodnú propagáciu špičkovej národnej hudobnej kultúry, ktorú Slovkoncert pomerne zanedbával. Mám na
mysli hlavne kvalitných mladých umelcov, ktorých by sme chceli
podporovať pri rozvoji ich kariéry aj na zahraničných pódiách.
Ale tiež budeme viac myslieť na pôvodnú tvorbu, ktorej každá
eu rópska krajina venuje verkú pozornosť.
- Teda predsa agentážna činnost?
Transformácia organizáde je proces, ktorý si vyžaduje isté časové
obdobie a musí brať ohlad na vonkajší kontext, legislatívne prostredie, kultúrnu politiku krajiny. Pokia[ nám legislatíva bude
umožňovať získavať doplnkové zdroje, budeme sa snažiť ich využívať na podporu činnosti, nekomerčných aktivít najmä na podporu mladých umelcov a pôvodnej tvorby.
- Festivaly, súťaže?
Bratislavské hudobné slávnosti, Melos-Étos, ako aj ďa lši e festivaly a súťaže zatiar ostávajú v kompetencii Hudobného centra.
Očakávam od hudobnej verejnosti, nakoniec hlavne od vášho
časopisu , že prispeje k diskusii o ich budúcom .osude". Pok iar
som informovaná, festival Melos-Étos vznikol ako nezávislý festival Spolku slovenských skladaterov a aktivity členov festivalového výboru stále smerovali k jeho vymaneniu sa zo štruktúry
Národného hudobného centra. Tento ročník festivalu Melos-Étos
prebehol pod strechou Hudobného centra. Máme pred sebou
hodnotiace rokovanie s festivalovým výborom, na ktorom určite
otvoríme aj otázky dramaturgie a orga niza čného zabezpečenia
6. ročníka v roku 2001.
Najbližší ročník Bratislavských hudobných slávností (ďalej len
BHS) pripravujeme v Hudobnom centre. To nám dáva dostatok
času na diskusiu o budúdch ročníkoch a o budúcom postavení
Bratislavských hudq_bných slávností. V úvahách vychádzame
najmä z európskeho kontextu, pretože BHS sú čle nmi Európskej
asociácie festivalov, kde väčšina festivalov má samostatné postavenie. Tým nemám na mysli privatizáciu BHS, ale takú právnu
lO HUDOBNÝ ŽIVOT)12) 1999
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formu, ktorá by zdôraznila význam, ktorý tento festival v hudobnej kultúre na Slovensku má. Doterajšia legislatíva v našej
krajine takéto právne postavenie neumožňuje. Verím, že prijatie
zákona o organizáciách poskytujúcich všeobecne-prospešné služby otvorí nové možnosti.
Problematika ďalších festivalov a koncertného života v regiónoch súvisí aj s ich ekonomickými a finančnými možnosťami,
celkovou infraštruktúrou, ale aj samotným záujmom o kultúru.
Hudobné centrum mieni tento záujem cieľavedome mapovať
a podia tohto záujmu zdola koncertný život podporovať.
Speciálnu po zornosť venujeme .výchovným" koncertom,
ktoré koncertná agentúra Slovkoncert zabezpečovala desiatky
rokov rutinným spôsobom. V terajšej koncepcii Hudobného centra sa budú nateraz realizovať formou cieľavedomého výberového konania na konkrétne tvorivé projekty. Znenie konkurzných podmienok sme už publikovali v tlaä. V prípade záujmu je
možné sa o podrobnostiach i nformovať osobne. Sme otvorení
novým nápadom, témam, ba dokonca i názvu .výchovných·
koncertov. Uvedomujeme si komplexnosť problematiky hudobnej výchovy, ktorej .výchovný• koncert je len jednou zložkou.
Mienime preto spo lupra covať s odborníkmi hudobnej výchovy,
ďa l ším i inštitúciami, ale aj apelovať na iné rezorty, predovšetkým
na Ministerstvo školstva.
- Hudobné centrum ako dedič Slovkoncertu má nepochybne významný podiel na plnení tejto dôležitej úlohy.
Nedomnievate sa, že by bolo dobré, keby MK SR programovo zaviazalo príspevkové organizácie, aby tento druh
produkcň patril medzi ich základné, neod.myslitelhé programové a dramaturgické ciele, tak ako to funguje vo väčšine
krajín západnej kultúry, kde aj v privátnej sfére je " lákadlom" sponzorov tzv. edukačný program telies a súborov?
V zahran i čí existuje mnoho podnetných riešení tejto problematiky. Vo väčšine krajín je samozrej mosťou, že štátne orchestre,
súbory alebo štátom podporované podujatia venujú príprave budúceho publika veľkú pozornosť. Je to jedna z ich dôležitých povinnosó, ktorú voä štátu plnia. Hudobné podujatia a festivaly
tiež vkladajú aktivity . výchovného· typu do svojej dramaturgie
vo forme workshopov a pod. Výborným príkladom je Veľká Británia, kde aj festiva l súčasnej hudby má svojho manažéra pre
špeciálne edukačné projekty, ktoré prilákajú veľké množstvo nových poslucháčov. V takto fungujúcej hudobnej kultúre potom aj
•výchovné" koncerty majú oveľa väčší efekt.
Budeme iniciovať vytvorenie expertnej skupiny na problematiku hudobnej výchovy, ktorá by zmapovala aj zahraničné skúsenosti a navrhla koncepčné riešenia. Myslím, že v tomto smere
sa máme o koho oprieť, pretože na túto problematiku máme naozaj profesionálov. Okrem toho sa Slovensko nedávno stalo ďe
nom Európskej únie hudobných škôl. odkiaľ tiež môžu vzísť
cenné podnety.
- Ako ďalej s doterajšou Sekciou edičnej činnosti a Sekciou metodickej činnosti?
Z ďa l ších dvoch Sekcií bývalého Národného hudobného centra
ostala zatiaľ najviac zachovaná vydavateľská ännosť. Naopak,
Sekciu metodiky, ktorá bola zriadená najmä na účely metodického riadenia hudobných kabinetov pri Regionálnych kultúrnych centrách, sme úplne zrušili. Namiesto toho vytvoríme
priestor pre sku točne funkčné pracovisko, ktoré dobudujeme po
presunutí Hudobného in formačného st rediska Hudobného
fondu.
Prosím, povedzte niečo o budúcnosti vydávania časopisov,
hudobnín (o. i. edícia súborného diela J . L. Bellu), kníh
o hudbe ...
Problematika časopisov je zat ia ľ otvorená. Hudobné centrum
zdedilo jeden časopis- Hudobný život a revue Slovenská hudba,
ktorá ale v tomto roku zatiaľ nevyšla. Do konca roka plánujeme
vydať dve dvojčísla Slovenskej hudby. Obe periodiká trpia v dôsledku neprofesionálneho spojenia oboch redakcií. Preto bude
prvým krokom ich opätovné rozdelenie. To je úloha, ktorú
llJ HUDOBNÝ ŽIVOT) 12)1999

musíme vyrieš iť do konca tohto roka. Budúcnosť Slovenskej
hudby vidím v jej prinavrátení Slovenskej muzikologickej asociácií, ktorá by ju odborne a organ i začne zastrešovala ako svoj
výsostne odborný časopis. Hudobný život by mal byť časopisom
pre celú oblasť hudobnej kultúry a všetky nekomerčné žánre.
Podporovateľom tohto širokospektrálneho záberu by mal byť redakčný kruh alebo rada. Budúcnosť časopisu Hudobný život
môže smerovať k Slovenskej hudobnej únii ako k vydavateľovi
za predpokladu, že únia bude môd zamesmávať redaktorov.
V prípade, že by hudobná obec preferovala zachovanie Hudobného života pod strechou Hudobného centra, bude potrebné, aby
redakcia pripravovala mininlálne jedno číslo (počet závisí od nnančných možností) publikácie určenej na propagačné účely
v zahraničí. Takéto médium slovenskej hudobnej kultúre už roky
chýba.
O vydávaní muzikologickej literatúry by mala v budúcnosti
rozhodovať Edičná rada. Tá by na základe nezávislých lektorských posudkov vyberala tituly, ktoré by Hudobné centrum v budúcnosti malo vydávať.
Absencia hudobného vydavateľstva spôsobuje rad vážnych
problémov vrátane nedostatku finančne prístupnej inštruktívnej
literatúry. Reálne potreby ale nie sú presne zmapované. Celý
problém navyše komplikuje abse ncia dis tribučnej siete, čo
sťažuje cestu vydaných titulov k cieľov ý m skupinám. Zdá sa, že
na Slovensku musíme urobiť ešte vera práce aj na poli osvety
v otázkach súvisiacich s autorskými a vydavateľskými právami,
pretože xeroxovanie je stále bežnou praxou získavania notových
materiálov.
Požiadala som zástupcov profesijných združení a spolkov, aby
pripravili návrhy svojich zástupcov. ktorí by mali záujem napomôd pri hľadaní riešenia v oblasti vydávania hudobnín. Táto
možnosť je samozrejme otvorená aj ďalším inštitúciám a ľuďom ,
ktorí nie sú ďenmi profesijných organizácií. Problémov v hudobnom živote na Slovensku je veľa a každá pomocná .ruka· je
vítaná.
- Spomínali ste problém distribučnej siete. Co konkrétne
máte na mysli? Vo svete je zaužívaná prax špecializovaných predajní hudobnín, neraz iba 1-2 v celej krajine
(Doblinger vo Viedni, Rózsavolgyi v Budapešti ...), kam sa
obracajú všetky cieľové skupiny, ktoré sú však informovan é z vydavateľských kata lógov.
Na Slovensku chýba systém distribú cie informácií o tom, kde čo
vyšlo a kde čo možno kúpiť. Myslím, že v tom by tiež bolo
zmysluplné s pojiť sily so všetkými, ktorých sa problematika vydávania hudobnín týka.
- NHS/Slovkoncert v starej koncepcii bol príspevkovou
organizáciou MK SR, ktorá podľa niektorých názorov
"zhltla" veľké množstvo fmančných prostriedkov. Predpokladám, že vašou snahou je tieto prostriedky využívať
ekonomicky, resp. u šetriť prostriedky. Môžete sa, prosím,
vyjadriť k tomuto problému?
Nechcela by som podrobne rozpitvávať staré .hriechy" Národného hudobného centra. Mnohé predpoklady sa mi potvrdili,
niektoré fakty predstihli moju fantáziu. Isté je, že reštrikčné
opatrenia ovplyvnia budúcoročný rozpočet Hudobného centra,
podobne ako aj rozpočty ďalších organizácií v oblasti kultúry.
Hospodárenie s prostriedkami štátu musí byť efektívne a transparentné. Príspevková forma hospodárenia umožňuje organizácii hľadať okrem štámeho rozpočtu aj doplnkové zdroje financovania. V tomto smere budeme musieť byť veľmi vynaliezaví.
- Prečo zmena názvu?
Meniť názov inovovanej, reorganizovanej inštitúde nie je nič neobvyklé. V novej koncepdi sa oveľa väčší dôraz kladie na presadenie našej národnej kultúry v medzinárodnom kontexte. Hudobné centrum mieninle zapojiť do kontextu medzinárodných
organizácií a aj v tomto zmysle potrebujeme, hlavne v cudzojazyčnej mutádi, zdôrazňovať krajinu- Slovensko, čo pôvodný názov neriešil. ti
PRIPRAVILA AR

7

I<-rzysztof Penderecki
BoL HVIEZDOU FESTIVALU MELOS-ÉTOS

1999- SKLADATEĽ ZNÁMY A POČÚVANÝ AKO

ZJEHO ROVESNÍKOV. UMELEC KONTROVERZNÝ,
9

POPULISTA

11
•

9

ZRADCA

11

MÁLOKTORÝ

AVANTGARDY, PRE MNOHÝCH AZDA

MAJSTER SVOJHO REMESLA, HLBOKO ZAKORENENÝ V TRADÍCII.

V BRATISLAVE NEHOSŤOVAL PO PRVÝKRÁT: ZA D I RIGENTSKÝM PULTOM SLOVENSKEJ FI LHARMÓNIE SME
HO PRIVÍTALI UŽ ROKU

1986

(POD JEHO TAKTOVKOU VTEDY ODZNELI 2. KONCERT PRE VIOLONČELO

A ORCHESTER SO SÓLISTOM SIEGFRIEDOM PALMOM A 2 . SYMFÓNIA, VIANOČNÁ). PRED OTVÁRACÍM
KONCERTOM TOHTOROČNÉHO FESTIVALU SA S NÍM ZHOVÁRALA ALŽBETA RAJTEROVÁ.

ti Dovolím si citovať vás: "Pozrime sa na drevo: ono
nás učí, že umelecké dielo musí byť dvojnásobne zakorenené - v zemi i v nebi. Bez koreňov niet nijakej
tvor.by."
V zemi: Podľa mňa je pre skladateľa najdôležitejšie remeslo.
Ak ho poctivo neštudoval v mladosti. neskôr sa n emôže vyvíjať. Môže sa zaradiť do avantgardy, ale nemôže sa vyvíjať.
V nebi: myslím si, že hudba, to nie sú iba noty, ale je aj čosi
iracionálne, čo nemôžem presne popísať. Skôr uvediem príklad z vlastnej hudby: moje sakrálne diela sú tiež dvojmo zakorenené - svojím základom v dejinách, na druhej strane sa
pokúšam ľuďom niečo dať, čo napríklad v internete nájsť nemožno.
ti Zostaňme pri koreňoch: vaše
osobné korene sú poľsko-ne
mecko-arménske. Je tento fakt
relevantný pre vašu tvorbu?
Domnievam sa, že áno. Starý otec,
ktorý mi v detstve veľa pomáhal,. síce
celý život prežil v Poľsku a bol už poľ
ským vlastencom, no pôvodom bol
Nemec a ako taký mal všetko výborne
zorganizované. Bol ku mne veľmi láskavý a zároveň veľm i prísny. Musel
som pracovať, byť na minútu presný
(napnldad prísť na obed).
Myslím si, že mi to neskôr veilni
pomohlo aj v hudbe. Naučil som sa
organ izovať si čas. Viete, že veľa cestujem, napriek tomu dosť komponujem: pre svoju hudbu viem využi ť
každú minútu. Pritom pre mňa nie je
KR ZVSTOF
možné napísať dlhšiu skladbu bez
štrukturálneho m yslenia . Nie som improvizátor. Keď píšem
symfónie, neplánujem iba jednu, ale viaceré súčasne. Až te raz, po 5. symfón ii, som dopísal 3. symfóniu, ktorú som po
dvoch častiach odložil, pretože som nevedel ako s ňou pohnúť ďalej, nemal som ujasnenú formu; napísal som 4. a 5.
symfóniu. A teraz mám skice k 6. symfónii, keď 7. symfónia
(" The Gates of Jerusalem ") je už hotová, pričom píšem aj 8. symfóniu, ktorú som skicoval zároveň so 6. symfóniou. To zna -
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mená, že nemusím písať dielo od začiatku do konca postupne, kontinuitne, ale môžem začať kdesi v strede diela.
V zásade mám pri kompozícii väčšieho diela vždy vopred
jasnú formovú štruktúru- myslím si. že za to vďačím starému
otcovi, ktorý si organizoval celý život.
ti Nehrozí dielu, ktorého zrod obopína obdobie takmer desiatich rokov, ako je to napríklad v 3. symfónii,
štýlová roztrieštenosť vzhľadom na nevyhnutný posun
kompozičného jazyka?
V prípade 3. symfónie je to presne osem rokov, ale práve
v týchto posledných rokoch došlo iba k nepatrným zmenám
môjho h udobného jazyka. V predchádzajúcich rokoch čosi
také nebolo možné. Keby som bol začal písať 3. symfóniu v 60. rokoch , nemohol by som v nej pokračovať v 90.
rokoch, pretože tu ide o celkom iný
jazyk.
ti Nie je veľa takých skladateľo v,
ktorých jazyk, výrazové prostriedky sa natoľko radikálne
zmenili, ako to je vo vašom prípade. Koncom 50. a v 60. rokoch
ste boli priam zosobnením hudobnej avantgardy. Po radikálnej
osobnej štýlovej zmene vás často
označovali za zradcu avantgardy.
Prečo teda táto zmena? Mali ste
v istom bode p ocit, že cesta, ktorou sa vybrala avantgarda, bola
slepou uličkou?
Avantgarda bola naozaj slepou ulič
kou. Došiel som na to veľmi skoro.
PEN D ERECKI
Len asi dva roky som bol nadšený západnou avantgardou, kým som sa nedostal do Darmstadtu,
kde som došiel na to, že ide o podvod, že skladatelia tam nemali čo povedať, že tam nebol veľký kompozičný talent.
Prosto, využívala sa konjunktúra avantgardy a to ma podnietilo rozmýšľať. Bolo to roku 1961. V mladosti, uprostred 50.
rokov, som totiž vždy túžil dostať sa do Darmstadtu, ale vtedy
som nedostal pas. Dostal som ho až po trojnásobnom víťaz 
stve v kompozičnej súťaži (2. súťaž mladých poľskýc h skladaL1 HUDOBNÝ ŽIVOT] 12] 1999

teľov, organizovaná Zväzom poľských skladateľov roku 1959,
v ktorej K. P. získal tri prvé ceny za Strofy, Emanácie a Dávidove
žalmy, pozn. red.). Vlastne som sa na tej súťaži zúčastnil práve
kvôli tomu, že prvá cena bola cesta na Západ. Chcel som vedieť, čo sa tam deje. V čase, keď som tú cenu dostal, už som
mal svoj vlastný kompozičný prejav. Bolo to po Anaklasis, mal
som skice pre Threnos, takže z tohto hľadiska ma to až tak
velíni nezaujímalo. Roku 1961 som teda prišiel do Darmstadtu a prestalo to pre mňa byť zaujímavé. Sen o čomsi, čo
tam zažijem, sa neuskutočnil.
ti Zato však sa hlásite k dielam, ktoré ste napísali vo
vašom avantgardnom období...
Samozrejme. Tie prvé, z polovice 50. rokov, sú ešte ovplyvnené. A neskoršie diela, napríklad Threnos, Anaklasis, už nemajú so západnou avantgardou nič spoločné. Po Fluorescence
( 1962) mi bolo jasné, že to je hranica, že po tejto ceste nemôžem pokračovať. Nemožno zničiť orchester. Táto skladba je

isté pre hudobné nástroje. Prosto transkribovať to. V štúdiu
som písal len filmovú hudbu.
ti Napadá mi m yšlienka, či obdobie sonoristickej
kompozície nešlo ruka v ruke s akýmsi duchom doby,
akcentujúcim nové zvukové možnosti aj v iných sférach, konkrétne v oblasti int erpretácie, resp. nahrávacej techniky. Práve vtedy došlo v nahrávacích štúdiách
vďaka neustále sa zdokonaľujúcej zvukovej technike
k jej využitiu v konečnej podobe nahrávky, čo spätne
ovplyvnilo aj interpretačný štýl: spomeňme si na Herberta von Karajana, tohto priekopníka techniky v oblasti zvukového záznamu, a na jeho spôsob interpretácie klasického orchestrálneho repertoáru, od Bacha až
po Wagnera: dokonalosť, " krása" zvuku tu má evidentne prioritu... Dnes sú tendencie opačné : akási
"naturálnosť", originalita zvuku, čistota a zreteľnosť línií a štruktúr - to sú priority aj v interpretácii .. .

vlastne velíni dekadentná, prakticky tam niet normálneho
orchestrálneho zvuku. Mojím ďalším krokom, hneď po tejto
kompozídi, vlastne ešte pred jej premiérou, bola kompozícia
Stabat Mater (1962), ktorá znamenala vedomý návrat k zložitej polyfonickej kompozičnej technike renesancie, teda ku
koncu 16. sto ročia. Ockeghem, Obrecht boli pre mňa veľmi
inšpiruj úci. Potom prišli Lukášove pašie (1965), ktoré sú
vlastne už začiatkom syntetického myslenia, keď prvky
avantgardy sa spájajú s prvkami kompozície 16. storočia ,
alebo s chorálmi, teda koncepciou Bachových pašií.
ti Možno to formulovať tak, že obdobie sonoristiky
znamená vo vašom skladateľskom vývoji akúsi dielňu ,
ktorej "produkty" sú počuteľné aj v neskorších skladbách, a to napriek všetkým "návratom", napriek
tomu, že ste v nich vedome použili historické kompozičné techniky?
Isteže, boli to pokusy neskúseného mladého skladateľa, ktorý
nemal pnležitosť, aby jeho diela aj niekto zahral. Boli to pokusy so zvukom, s novými technikami. Veľa vďačím aj elektronickému štúdiu (vo Varšave vzniklo, myslím, roku 1957),
kde som okamžite zašiel pracovať, kde som počul čosi, čo som
nikdy predtým nepočul, ani netušil. Pokúsil som sa napísať to

Zvuk ako priorita ma osobne zaujímal asi iba 2 - 3 roky, potom sa moja cesta uberala iným smerom.
ti Vaša hudba často pôsobí svojím pátosom. Domnievate sa, že naše storočie je/bolo storočím pátosu, resp.
že potrebujeme pátos?
Záleží na tom, o ktorú kompozíciu ide. Credo je kompozícia,
kde pátos zohráva dôležitú úlohu. Bez tohto gesta nemožno
naplniť veľkú formu. Ale v symfónii napríklad, kde štruktúra
je oveľa dôležitejšia ako niečo, čo je mimohudobné, to neexistuje. Nie tak v mojej 3. alebo 4. či 5. symfónii, kde je veľmi
zretel'ná štruktúra.
ti Máte veľké publikum. Patríte k zriedkavým skladateľom súčasnosti, ktorí priamo oslovia publikum. Je to
váš cieľ?
Nie. Pravda, nemôžem povedať, že to nemám rád, to by som
klamal. Ale nie je to tak, že by som písal inú hudbu len preto,
aby sa páčila obecenstvu. Povedal by som naopak: publikum
mi zostalo verné, a to napriek všetkým meandrom, ktorými
prešla moja hudba- publikum bolo vždy pri tom. Od samého
začiatku, od prvých experimentálnych kompozícií ako Threnos a pod., som tiež mal obecenstvo, pretože ľudia si prišli vypočuť niečo nové, čo bolo iné. A potom Lukášove pašie, ktoré
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boli zaujímavé tým, že sa niekto opovážil opäť napísať pašie
(treba povedať, že v novšej literatúre tu existoval nezaplnený
priestor). Boli sme iba dvaja: Messiaen a ja, čo po päťdesia
tych rokoch písali oratórium. Nikto to už nechcel alebo nevedel. Neskôr to bolo tak aj so symfóniami: niet vlasme veľa
skladateľov, ktorí píšu symfónie - možno v našich, slovanských krajinách nás je viac, ale na Západe? Nenapadá mi napríklad ani jedno meno talianskeho alebo francúzskeho skladateľa, čo by písal symfónie. Vytratilo sa to.
To je práve otázka. Myslím si, že po Stravinskom, po Bartókovi bolo pre staršiu generáciu ťažké opäť písať symfóniu.
A mladá generácia to už nepozná. Neštudovali to. Veľa
generácií sa stratilo. Pôsobil som ako profesor v Essene
( 1966 - 1968), kde nikto vlastne nechcel študovať kontrapunkt, harmóniu, inštrumentádu, čo je základ kompozície.
Všetci moji žiaci potom išli do Darmstadtu meditovať so

skladateľov, ktorí takúto hudbu písali. Možno sú ešte viacerí,
ale ja ich nepoznám.
Nie som však ovplyvnený cirkvou, cítim sa celkom slobodný, nezávislý. takže ma to ani nezaujíma. Pochádzam
z rodiny, ktorá mala do činenia s viacerými cirkvami, resp.
náboženstvami. Stará mama bola Arménka, príslušníčka
arménskej cikrvi, starý otec Nemec, teda evanjelik, otec bol
gréckokatolík: tri náboženstvá, síce kresťanské, ale predsa
rôzne. Nepíšem iba katolícku hudbu, božechráň. Utrenija
a dve ďalšie moje diela sú vlastne pravoslávne. Tiež som
vždy chcel použiť arménske prvky. Teda v nijakom prípade
nepíšem pre katolícku cirkev. Keďže o tom celkom otvorene hovorím, cirkev ma jednoducho ignoruje. Nedávno
som napríklad uviedol Credo vo Ľvove, malo to byť
v tamojšej poľskej katedrále, za účasti poľského arcibiskupa. ktorý nakoniec dielo zakázal tam uviesť, pretože som
prílišný voľnomyšlienkár, liberál. Museli sme do opery ...

Stockhausenom. Iba jeden z mojich početných študentov sa
stal skladateľom. V Amerike za mnou prišli študenti celkom
nepripravení. Napn1<Jad klarinetista, ktorý chcel odrazu komponovať, dať niečo dohromady s elektronikou - ale takto to
nefunguje. Takisto ani ďovek, ktorý neprečítal nijakú knihu,
a hľadá stále nové informácie len v internete, nie je schopný
napísať román. To je vylúčené. Podobne je to aj so symfóniou. Obávam sa, že ak to takto pôjde ďalej, nebude nová generácia schopná pokračovať v tejto tradícii.
~ Domnievate sa, že remeslo stratilo hodnotu?
Nestratilo, no nikto sa to neučí, resp. učí sa príliš málo.
~ čo možno proti tomu urobiť?
Jednoducho študovať. Tak ako som napríklad študoval ja.
Roky a roky kontrapunkt. Podobne inštrumentáciu a harmóniu. A tak ďalej a tak ďalej. Hovorili sme o tom na začiatku.
~ Ste jedným z nemnohých skladateľov, ktorí píšu cirkevnú hudbu ...
To nie je cirkevná hudba. Nepíšem pre potreby cirkví, liturgickú hudbu. Je to pokračovanie veľkej tradície duchovnej
hudby. Na začiatku nášho storočia bolo niekoľko skladateľov,
napríklad Honegger, Stravinskij (škoda, že napísal toho tak
málo) , Messiaen- už mi robí ťažkosti menovať vám ďalších

Náboženstvo je môj svetonázor. je to dôležitá tradícia, predovšetkým hudobná tradícia, podobná symfonickej tradícii,
ktorej míľnikmi sú novátori Haydn, Beethoven, Bruckner
a potom Sostakovič, azda najväčší symfonik v našom storočí. .. S Mahlerom mám vlastne často ťažkosti, je rozorvaný ... Hoci ho milujem, najmä l., 2. symfóniu ... neskôr
už mám problémy. No Bruckner je ďovek, skladateľ, ktorý
našiel Boha v symfonickej hudbe: je to vlastne sakrálna
hudba. Ako keď sochár vytesá dielo z kusa kameňa alebo
dreva.
tli Dramatizmus, taký zjavný vo vašej sakrálnej hudbe,
sa uplatňuje najmä vo vašej tvorbe hudobno-divadelnej: zhruba raz za desať rokov napíšete operu. Máte
v tomto smere nové plány?
Chystali sme projekt s režisérom Augustom Everdingom, no
jeho smrť prekazila náš spoločn ý plán. Chceli sme urobiť detskú operu. Velíni ma to zaujíma a myslím si, že už som zrelý
pre takéto dielo pre deti. Prvý pokus v tomto smere bol môj
Kráľ Ubu ( 1992). Je to hudba, ktorá je vtipná, ľahká , prístupná, bez akéhoKoľvek pátosu. Chceli sme urobiť Lus káčika, knihu môjho detstva. Asi to ešte urobím, škoda, že
bez Everdinga.

~Prečo?
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ti Od svojich začiatkov, od spomínanej súťaže až do

chom?
Ani to ma vlastne n ezaujíma. Nie som človek, ktorý by to
osobitne využíval. Som skromný, nepotrebujem veľa pre život, hoci realizujem ciele, ktoré som si vytýčil. A na to potrebujem, samozrejme, peniaze. Preto napn1dad musím toľko
dirigova ť. Mám vlastné arborétum, juhovýchodne od Krakova, 2 5 ha, kde som za 25 rokov zozbieral asi 1400 druhov
stromov. To nie je koníček, je to vlastne už profesia. Ve ľa som
študoval. mám množstvo literatúry k tejto téme, veľa o tom
číta m. Je to ako u filatelistov: nikdy sa to neskončí, lebo aovek chce mať všetko. So stromami je to ešte horšie, pretože
existujú státisíce druhov, ktoré by som chcel mať. Je to m ôj
cieľ, paralelne s hudbou. Pokia ľ ide o hudbu, presnejšie o
hudbu oratoriálnu, Credom som dosiahol svoj cieľ. Možno ešte
niečo napíšem: mám predstavu o vianočnom oratóriu, možno

tón dôležitý, no v komornej hudbe nemožno nič ukryť, je to
číra hudba, iba hudba.. . treba sa zaoberať jedným alebo
dvoma nástrojmi ... Skladateľov možno spoznať podľa ich komornej h udby. Beethoven nie je veľký len pre svoje symfónie a Missu solemnis, ale predovšetkým pre svoju komornú
hudbu. Podobne šostakovič, najväčší symfonik 20. storočia,
je zároveň veľkolepý autor komornej hudby.
ti Mali ste šťastie aj s interpretmi svojich diel. Väčši
nou to boli napríklad dirigentské hviezdy, ktoré uvádzali vaše diela ...
Nie výlučne, ale často.
ti Napriek tomu dirigujete často sám svoje diela. Je to
otázka dôvery?
Nie. Som radšej, keď premiéru môjho diela diriguje niekto
iný, nie ja. Vtedy ešte nie som si istý napríklad vo veci tempa.
Ale mal som vynikajúcich hudobníkov, ktorí dirigovali moje
diela a ktorí im aj rozumeli.

ešte jedny pašie. Ale nemusí to byť: táto sféra je uzavretá. Na písal som sedem oratórií, myslím sL že nikto v tomto storočí
niečo také nevytvoril.
ti Ako to je s plánovanou omšou? Veď Credo malo byť
iba jej časťou ...
Po tomto Credo už ju nemožno napísať. Teraz by som chcel
dokončiť symfónie, tiež n ie viac ako deväť, to je jasné, a komornú hudbu: tá ma zaujíma čoraz viac. Písal som komornú
hudbu vždy, ale teraz je načase, aby som jej venoval
viac času. Momentálne píšem sonátu (husle, klavír) pre
Anne-Sophie Mutterovú, premiéra bude v januári v New
Yorku, a zároveň píšem sexteto pre Musikverein (vn, vla, ve,
pf, cl, cor). Obe diela sú rozmerné. Mám vynikajúcich interpretov - Maxim Vengerov, Jurij Bašmet, Mstislav Rostropovič, Krystian Zimerman, Paul Meyer, Radovan Vlatkovic.
Veľmi sa na to teším. Aj preto, že na rozdiel od mnohých
iných, ktorí píšu na záver sto ročia bombastické diela, čo som
urobil už skôr, si môžem dovoliť opačn ý postup a napísa ť komornú hudbu . Už rok píšem len komornú hudbu.
ti Je to asi náročnejšie ...
Oveľa ná ročnej šie. Treba bojovať o každú notu. Aj pri kompozícii al fresco, napríklad v oratóriu, je, prirodzene, každý

ti Dáte si od dirigenta, resp. od hudobníkov, ktorí interpretujú vaše diela, niečo povedať?
Nie. Predovšetkým dobre poznám nástroje, takže nepotrebujem radu tohto typu. Ba dokonca sa nahnevám, ak zasiahnu
čo len do frázovania a pod. Keď komponujem pre nástroj,
ktorý ve ľmi dobre poznám, potom aj chcem, aby zaznelo to,
čo a ako som si to sám predstavoval.
ti Takže, ani v prípade, keď komponujete pre konkrétneho sólistu , napríklad pre Rostropoviča, sa predtým s ním n eradíte, nekonzultujete?
Nie. Samozrejme, špecifický spôsob toho-ktorého hudobníka
hry ma pri komponovaní inšpiruje, ale dohovory - to nie.
ti Meníte svoje diela po premiére?
Veľmi zriedkakedy. Vlastne píšem veľmi poma ly, pracujem
veľmi dlho na každom diele, nepustím ho z ruky, pokiaľ nie
som si stopercentne istý. Preto vždy meškám a odovzdávam
dielo, hoci velíni nerád, v poslednej chvíli.
ti Stalo sa už, že sa premiéra musela odriecť z tohto
dôvodu?
Presunúť, áno. Niekoľkokrát.
ti Ste presvedčený o potrebe syntézy a Credo, ktoré
dnes uvediete na otváracom koncerte nášho festiva-

súčasnosti

ts

ste úspešný

skladateľ.
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Ako narábate s úspe-
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lu, je toho tiež dokumentom. Svet sa neprestajne
zmenšuje, hudbu našej súčasnosti tvorí nielen európska hudba, ale aj hudba Ďalekého východu, jazz
a pod . ...
Áno, ale moje korene sú tu, v európskej hudbe, a sú veľmi
pevné. S akcentom na nemeckú hudbu v hudbe symfonickej
aj oratoriálnej. Mimoeurópskej hudbe, napríklad hudbe Ďa
lekého východu, vlastne nerozumieme ... Ak niekto s tým
chce pracovať, musí dlhé roky žiť v pôvodnom prostredí, poznať jazyk, filozofiu, potom azda možno niečo urobiť. Je to
podobné, ako keď sa Japonci snažia napodobňovať európsku
hudbu. Alebo móda indickej hudby - to je všetko veľmi povrchné. Považujem to za príliš zjednodušujúce, za primitívne,
nepatriace k našej kultúre. Iste, možno sa obohatiť tak, že použijeme určité hudobné nástroje, znejúce ináč než naše tradičné, ktoré sú zaujímavé, ale pokúsiť sa písať hudbu ako
v Japonsku, v Indii - tomu neverím.
~ Vaša 5. symfónia mala premiéru v Kórei. Bol tento
fakt relevantný pre charakter hudby tohto diela?
Bola to objednávka Kórejského inštitútu, pozvali ma, preto
som si vyžiadal nahrávku s tradičnou kórejskou sakrálnou
hudbou. Zaujala ma jedna téma, vlastne iba tri tóny, ktoré
som použil v passacaglii
tohto diela. Ale to sa ťažko
pozná, lebo ide o zložitý
kontrapunkt. Fascinovalo
ma to.
~ V našom živote je veľa
znepokojujúcich momentov. Co vás znepokojuje
v oblasti hudby a všeobecne vôbec?
V oblasti hudby to je populizmus, ktorý v posledných
rokoch pozorujeme na každom kroku najmä v našich krajinách, kde sme tak
rýchlo akceptovali americkú kultúru. Vidím to globálne a vôbec nie som proti americkej kultúre, ale keď sa akceptujú iba negatívne stránky, napríklad koncerty troch tenoristov na štadiónoch a pod. - tak
to je už nebezpečné. Alebo keď sa v hoteloch hrajú neustále
Vivaldiho Štyri ročné obdobia či Rachmaninovova hudba. Malé
krajiny tak prídu o svoju identitu - všade McDonald, CocaCola, Pizza Hut, potom je priveľa informácií, ktoré ľudia nemôžu spracovať, prestávajú rozmýšľať, lebo všetko je hotové.
V rádiu si vypočujeme všetko, čo sa deje vo svete. Počúvame
jeden druh hudby, v krásnom balení, tá nás samozrejme
ovplyvní ... Zostáva ešte priestor pre vysokú kultúru? Mládež
už nečíta knižky, iba hľadá informácie a počúva ľahko stráviteľnú hudbu ... Neviem, akú to má budúcnost. Mám obavy.
Pripadám si pri tom ako posledný mohykán, píšuci ešte symfónie, oratóriá. Pre koho? Dnes ešte existuje publikum - ale
o päťdesiat rokov? To sa netýka len mňa, ale všetkých skladateľov.

~

Tomu,

čo

hovoríte,

protirečí

nosičov: niekoľkonásobne

viac

bohatý trh zvukových
ako voľakedy po-

ľudí

čúva aj klasiku ...
Ale neselektívne. Aj to má charakter masovej kultúry. Podobne ako malé obchodíky, ktoré krachujú pri supermarketoch. Táto globalizácia je vel'rni nebezpečná pre kultúru, pre
jazyk.
~ Predtým existovali národné kultúry, dnes hovoríme
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o európskej kultúre, no napriek t omu existuje osobitý
štýl jednotlivých tvorcov. Nie je ~ožné za chovať si aj
pri globalizácii osobitosť?
Bude to vel'rni ťažké. Ak sa majú zahrnúť hudby všetkých
kontinentov - neviem si to predstaviť. Som kozmopolita, ale
s určitými hranicami. Verím na našu európsku kultúru, no
som za to, aby sa nestrácala identita. Nie som skladateľ, ktorý
vyhľadáva ľud ové témy pre svoju hudbu, ale napríklad
v Credo som použil dve staré poľské nábožné piesne ako cantus firmus, ako kontrapunkt. Zdalo sa mi to dôležité.
~ " Národný" charakter skladateľa sa často ešte stále
meria jeho vzťahom k ľudovej hudbe. Vy ste tiež poľ
ský skladateľ ... Co činí vašu hudbu typicky poľskou,
keď s foJklórom prakticky nepracujete?
Dobrá otázka. Ako príklad uvediem svoje posledné dielo.
Použil som poľskú hudbu okrem Credo iba v Poľskom Rekviem,
potom už nikde. To jest, moja poľská identita sa takmer vytratila. Možno ju však v tomto zmysle vôbec zachovať? To
bolo 19. storočie a začiatok 20. storočia. Možno sa to vráti
v budúcom s toročí. Ale skutočnú ľudovú hudbu vlastne nachádzame už len v múzeách. Sú ešte také krajiny, možno ňou
je Slovensko alebo južné Poľsko (Gorali s ich vlastnou kultúrou, dlho živou v dôsledku
izolácie; izolácia sa vša k
skončila. Ľudia pozerajú
CNN aj v Tatrách. Je to zložité a čoraz zložitejšie.).
~ Spomínali ste svoje
korene, najmä n e mecké. Co je nemecké na
Beethovenovi, na Brucknerovi?
Možno to nie je nemecké,
ale Nemci tvorili najväčšiu
hud-bu v 19. storočí. Preto
ich identifikujeme s nemeckou hudbou.
~ To je azda odpoveď
aj pokiaľ ide o vašu poľskú identitu ...
Zaujíma vás minimalizmus?
Minimalizmus, to bola zreteľná reakda na avantgardu, preto
mal aj taký úspech. Mne je tento smer cudzí, lebo moja
hudba je komplexná, nie jednoduchá. Nevedel by som napísať takúto hudbu.
~ Ani si to nevypo čuj ete?
Nie. Načo?
~ Vydavatelia žijúcich autorov to majú čoraz ťaž
šie, ak chcú predať svoj produkt, t . j diela skladateľov, ktorých vydávajú. Nesnažia sa niekedy
" upraviť" imidž skladateľa, aby bol z ich hľadiska
zaujímavý?
Nikdy som nemal takúto skúsenosť. Vydavatelia majú veľké
ťažkosti. Patrím k poslednej generácii, ktorá píše hudbu vlastnou rukou, mladší už píšu na počítači, ale aj oni potrebujú
vydavateľa - na distribúciu. Ale vydať. vytlačiť, to môže dnes
každý sám. Vydavatelia strácajú a ako to bude v budúcnostineviem.
~ Je priveľa skladateľov, ktorí nemajú šancu na vydavateľov.

Vydavatelia v súčasnosti nemajú peniaze. Nemôžu nič predať.
Nemôžu si dovoli( dópfňa ť zoznam .svojich" s kladateľov, investovať do nich. Je to strašná škoda. Co majú robiť mladí
skladatelia, ako sa môžu stať známymi? ... ~
ti HUDOBNÝ ŽIVOTj 12]1999

100 ROKOV SLOVENSKEJ HUDBY

Jozef J(resánek
Trio pre klavír, husle a violončelo
Ľubomír

Chalupka

lóru. Ak V. Novák radil svojim slovenským žiakom, aby zdôPre umelecko-štýlové východiská a tvorivú orientáciu skladaraznili svoju národnú príslušnosť aj vo výbere kompozičných
teľov slovenskej hudobnej modemy, priebežne sa formujúprostriedkov, Kresánek prišiel do jeho triedy už s vycibreným
cich v 30. rokoch, boli síce príznačné viaceré spoločné prvky - napríklad profesionalizmus kompozičnej práce, spôsob
názorom na funkčnosť a výrazovú hodnotu slovenskej ľudo
syntézy štrukturálnych charakteristík slovenskej l'udovej
vej piesne a tanca. V piesňovom cykle písanom ešte pod vepiesne a tanca so selektovanými podnetmi z európskej hudby
dením R. Karla sa objavujú osobito tvarované melodické lízačiatku 20. storočia na báze rozšírenej tonality a tematickej
nie, štylizáciou sa blížiace citácii l'udovej piesne. Kresánek
formy, oscilácia medzi impresívnym idylizmom, reflexívnym
však nemieni! pokračovať v romantickej tradícii národnej
baladizmom a dramatickou rapsodickosťou , výber námetov,
hudby, opretej o citácie. Poznával nielen tvorbu V. Nováka,
úcta voči prostrediu českej hudobnej modemy (najmä voči
ale aj trochu odlišnejšie a modernejšie orientovaných skladadielu Vítezslava Nováka, učiteľa väčšiny z nich), zároveň sa
teľov, napríklad Leoša Janáčka, Igora Stravinského a Bélu
Bartóka, čo určilo výrazový rozptyl, citlivosť jeho adaptácie
však kryštalizovali zreteľné individuálne črty jej predstavitel'ov. Medzi nimi špecifické miesto zaua transformácie špecifických charaktejal Jozef Kresánek (1913, Cičmanyristík slovenského hudobného folklóru
(modalita, de scendenčn osť, rubatový
1986, Bratislava). Po maturite na trenčianskom gymnáziu študoval v rokoch
prednes, predlžovanie koncov, rytmické zahustenie uprostred fráz, va1932- 1937 na pražskom Konzervatóriu
kompozíciu v triede Rudolfa Karla.
riačnosť). Z tejto citlivosti vyšla Kresánkova individuálna invencia, dôveru Z tohto obdobia pochádzajú prvé
júca spontánnemu až inštinktívnemu
skladby - Tri piesne pre tenor a orchester na
nápadu, zmyslu pre plasticitu kontraspoéziu Jána Kalinčiaka, Ondreja Bellu
a Pavla Országha Hviezdoslava (1935 tov a prehl'adnosti tektoniky. V Sláčiko
1937), Sláčikové kvarteto (1935), Klavírna
vom kvartete sa na pôde štyroch častí suita ( 1936). Konzervatórium absolvoval
Moderato, Intermezzo scherzando, Téma
kantátou Hore ho na Hviezdoslavov text.
s variáciami, Allegro vivo - Kresánek vyPotom prešiel do Majstrovskej školy
rovnal s polaritou dramatického a lyk Vítezslavovi Novákovi, u ktorého
rického prvku, obnažil zál'ubu v ľahko
roku 1939 zavŕšil skla dateľské vzdelanie
až žartovne načr tn utej nálade, uplatTriom pre klavír, husle a violončelo. Popri
nil dôraz na variačnú prácu s lapidárumeleckom školení študoval hudobnú
nymi motívmi i prudkú, až zmyselnú
vedu a estetiku na Filozofickej fakulte
vitalitu. Podobné rozvrhnutie zretel'ne
Karlovej univerzity, kde boli jeho uči
vyhranených výrazových polôh predstavuje Klavírna suita s časťami Prelúteľmi popredné osobnosti českej umenoJ. KRESÁNEK V OBDOB Í VZNIKU TRIA
dium, Scherzo, Legenda, Tanec. Prepojevedy Zdenek Nejedlý, Otakar Zich, Josef
nie dramatických tónov so zmyslom pre žart a humor vyHutter, Jan Mukafovský. Univerzitné štúdium ukončil rigoróznou prácou Relácie medzi motívmi ako princíp hudobnej formy
skúšal Kresánek v kantáte pre sóla, m užský zbor a orchester
( 1939). Kresánek sa takto formoval mimo bratislavského
Hore ho (1937) . Neskôr hodlal svoj záujem o dramatizmus
uplatniť aj v javiskovom opuse - fragment Kremnické zlato
prostredia (ako skladatel' sa tu uviedol až roku 1944 Troma
piesňamz).
(1944) však zostal nedokončený.
Dlhší študijný pobyt mimo Slovenska, získavanie komplexPočas štúdia na Majstrovskej škole u V. Nováka sa vyných vedomostí z hudby (Kresánek si ako prvý Slovák osvohraňovali individuálne črty Kresánkovho štýlu. Po kratšej
Elégii pre klavír ( 1938) sústredil svoje tvorivé sily na absoljil poznatky z modernej európskej muzikológie) a možnosť
intenzívne vstrebávať podnety z bohatého hudobného života
ventské Trio pre klavír. husle a violončelo, ktoré sa stalo syntéhlavného mesta Ceskoslovenska akoby urýchlili príklon mlazou jeho kompozičných vedomosú a predstáv, dokumentom
dého skladatel'a k inšpiratívnym vrstvám slovenského folkvysokej úrovne jeho muzikality.
~HUDOBN Ý ŽIVOT)12)1999
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Už názvy jednotlivých častí tohto komorného opusu - Balada, Burleska, Bakchanále- podčiarkujú výrazovú jednoznač
nosť tejto hudby, konkretizovanú priam programovými asociáciami, odhaľujúcimi rôzne polohy exponovaného životného príbehu, klenúceho sa od vážnosti až po stav neviazanej
radosti. Kresánek však nebol typom ilustratívneho sklada teľa;
volba motívov, ich expresivita, vzájomné väzby a tektonické
riešenie neznamenajú popisnosť, ale skôr pripomínajú typ lyrizovanej prózy, kde nechýba atmosféra taj omna, symbolickosť epických dialógov, pointa dramatického konfliktu,
epizódy plné vtipu, obrazy pulzujúcej vitality i nežnosti.
Z tohto poetického zázemia vyrastá aj hudba úvodnej Balady,
založená na melodickej a rytmickej invenčnosti , tvoriacej
pestrofarebnú mozaiku. Kresánek už od prvých opusov inklinoval viac k suitovej aditívnosti, k bezprostrednému pôvabu
kontrastných spojení než k sonátovej konfliktnosti, k budovaniu koncentrovaných a rozmernejších plôch. Mozaika motivických tvarov v Balade však neznamená rozbitie tektonického celku, naopak, predstavuje modernejší typ otvorenej
formy; táto stavebná nekonvenčnosť približuje Kresánkovu
hudbu k hudbe Janáčkovej . Nie náhodou sa tu objavujú pulzácie rytmických figúr a ostinatné plochy plné vnútorného
dramatického napätia (Pr. l ); -je to ojedinelý prípad filiácie
k tvorbe moravského génia (ojedinelý nielen v kontexte Kresánkovej generácie, ale i v rámci celej slovenskej hudby 20.
sto ročia ) . Inou významovou kvalitou hudby Klavírneho tria,
uplatňovanou hneď na začiatku skladby, je farebnosť harmonickej štruktúry, dosahovaná rozmanitými prostriedkami,
vyrastajúca z opozície diatonicky jasne klenutej motivickej Jí.
nie voči chromaticky až biakordicky zahusťovanej vrstve
sprievodu, zo zámerného kontrastu medzi homofónne priezračnou faktúrou a polyfonicky prepracovaným pletivom,
ktorého účinok je sonický i výrazový, z umného kolísania
medzi viacerými modálnymi štruktúrami a dôverou v tradičnú polaritu dur-mol.

Pr. 2
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delikátny, po predchádzajúdch kontrastných epizódach, nepokoji a vzrušení spočinie v krehkej lyrike, dôstoj nosti a elegancii nového nápadu, ktorý exponuje klavír. V sláčikových
nástrojoch sa v stíšenej atmosfére pripomínajú fragmenty
rapsodickej témy.
Pr. 3

Burleska a následné Bakchanále naplno odhaľujú skladapríklon k vitálne rozihraným, až šibalsky pointovaným
nápadom, tvarovaným rytmickou pregnantno sťou a metrickou nepravidelnosťou, charakteristickou pre slovenský tanečný prejav (Pr. 4). Je to hudba, prostredníctvom ktorej sa
Kresánek v dôvernom kontakte s folklórnym podhubím vyjadruje ľahko, spontánne, miestami až s odzbrojujúcou naivteľov
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Najnápadnejšou vlastnosťou Kresánkovej hudby je jej lapia vn útorná kontrastnosť na menších plochách, zabezpečujúca elasticitu výrazových vlnení. Balada sa začína tajomnou meditáciou violončel a (maloterciové jadrá pripomínaJU melodicko-tonálne charakteristiky hudby Bélu
Bartóka). Zakrátko sa objaví nová oblúkovo klenutá téma,
ktorá tvorí myšlienkové jadro nielen Balady, ale celej skladby
(objavuje sa napríklad v záverečnej časti s reminiscen čným
zámerom ). V jej rapsodickej zvlnenosti sa zračí Kresánkova
citová väzba na folklórnu inšpiráciu (Pr. 2). Obidva tematické
nápady sa zopakujú vo zvukovo hutnejšej a virtuóznejšej variácii, ktorá cez krátku dramaticky vyhrotenú spojku vyústi
do stredného dielu. V ňom dominuje pôvab a vtip pri tvarových a výrazových variantoch úvodnej meditatívnej myšlienky (od vážnosti a sústredenosti jej polyfonického spracovania až po polohu scherzovite l'ahko načrtnutého groteskného va lčíka - Pr. 3). Záver Balady je zmierlivý a zvukovo
dárnosť
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Dramatické prvky ustúpili na čas do pozadia, stále prítomná rapsodickosť čiastkových motívov je obklopená plynulým pohybom ostinat a zvu kovosťou figúr, pripomínajúcich
hru l'udových muzík. Ani v tomto inšpiračnom priestore sa
skladateľ neuchýlil k prostým citáciám z ľudovej predlohy,
prevláda jeho schopnosť dômyselnej štylizácie melodických,
~H U D OBNÝ Ž I VOT]12] 1999

- - ------- - -rytmických a zvukových fines, dýchajúcich slovenskosťou.
V Bakchánale, záverečnej časti Tria, vrcholí autorský zmysel
pre plasticitu rytmicko-pohybových kontrastov v striedaní
rapsodickej intonácie blízkej valaským pi esňam s verbunkovým pulzom i s cifrovaním blízkym hre predníkov ľudových
kapiel. Invenčný rozlet nebránil Kresánkovi epizodicky využiť aj synkopické figúry, s presunmi prízvukov, priporninajúcimi Stravinského hudbu (Pr. 5) . V celej časti prevláda
aditívna tektonika rondového pôdorysu, s návratmi rapsodicPr. 5
leggicro
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kej témy. V závere skladby sa v dialógu sláčikových nástrojov
objaví ústredná téma Balady v či stom, sonicky pôvabnom
a delikátnom prostredí klavírnych figurácií vo vysokom registri ako pripomenutie čohosi pevného a spoľahlivého, čo
žiari pokojom i v stavoch rozpustilej zábavy a veselia.
Trio pre klavír. husle a violončelo bolo d okončené v prvých
mesiacoch roku 1939 a onedlho predvedené na koncerte absolventov. Na premiére diela hral klavírny part Kresánkov
spolužiak z konzervatória Rafael Kubelík, neskôr svetoznámy
český dirigent.
Po návrate z Prahy na Slovensko sa mienil Kresánek uplatniť ako s kladateľ, mal na to všetky vnútorné umelecké predpoklady. Spoločenské okolnosti však rozhodli inak. Po jednoročnom pôsobení na Učiteľskom ústave v Prešove prešiel ako
referent hudobného odboru Matice slovenskej do Martina.
Koncom roku 1944 nastúpil na miesto odborného asistenta
na katedru hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského, kde zotrval (od roku 1953 ako docent, od roku
1963 ako profesor) až do svojej smrti. Toto pracovné zakotvenie určilo Kresánkovi prioritu vedeckej, pedagogickej a organizačnej aktivity - stal sa zakladateľom modernej slovenskej muzikológie a vedcom európskeh o formátu. Ako prvú
KALEIDOSKOP]
MISSA SOLEMNIS V KRITICKEJ EDÍCII

Od januára 2000 bude k dispozícii partitúra,
od júna notový materiál Beethovenovej
Mŕssa solemnŕs, vychádzajúcej v Novej Beethovenovej kritickej edícii (G. Henle Verlag/ Alkor, editor Norbert Gertsch).
Ešte pre dokončením šesťročnej úmornej
práce na tomto diele, ktorá sa odrazila na
nepoužitel'nosti autografu, plného škrtov,
skíc, doplnkov, korektúr, sa Beethoven rozhodol dať vyhotoviť opis svojmu najlepšiemu
kopistovi. Tento opis sa stal aj pre skladateľa
samého ďalším pracovným podkladom,
do ktorého Beethoven zakaždým vnášal nové
zmeny a korektúry. Kópiu hotového diela pre
vydavateľa však vyhotovili nekvalitní apisovači, svojvol'ne doplňujúci, meniaci notový
text. (Beethoven sa o nich aj veľmi nelichotivo vyjadroval.) Výsledkom sa tak stala
(O HUDOBNÝ ŽIVOTj12 ]1999

z radu závažných knižných monografií spomeňme prácu Slovenská ľudo vá pieseň zo stanoviska hudobného (l 9 51 ), v ktorej
dôkladnou analýzou štrukturálno-genetických princípov
nášho piesňového folklóru zdôraznil jeho j edinečnosť v kontexte európskej ľudovej tradície a racionálne vyzdvih ol tie
kvality, ktoré pociťoval ako podstatné zdroje svojej kompozičnej poetiky. Na skladateľskú činnosť zvyšovalo málo času v rokoch 1951 - 1958 vznikli dve Orchestrálne suity, Mládežnícka suita pre husle a klavír. cyklus piesní na poéziu Martina
Rázusa To je vojna i Prelúdium a toccata pre orchester. Po dlhšej,
takmer dvadsaťročnej odmlke sa Kresánek v poslednej perióde svoj ho plodného života (po roku 1975 ) znovu vrátil ku
kompozícii. Dva piesňové cykly na básne Ivana Kraska, resp.
štefana Žáryho, Klavírne kvinteto, Divertimento pre sláčiky. Tri
poémy pre klavír, orchestrálna Rapsódia i Meditácia pre slá či 
kové kvarteto sú skladbami, ktoré v mnohých črtách a polohách utvrdzujú i rozvíjajú základné vlastnosti Kresánkovho
originálneho štýlu prezentované v mladíckom Klavírnom triu,
na zrelej a múdrej úrovni rozvíjajú posolstvo hudby nefalšovanej a úprimnej, s akou sa pre jej emocionálne kvality oddá
vstupovať do kontaktu. (Škoda, že záujemca o hodnoty slovenskej hudby nemá k dispozícii nahrávku Tria na zvukových nosičoch. )
Pramene:
Kresánek, Jozef: Klavírne trio. Partitúra, Hudobný fond. Bratislava
1996.
Literatúra:
ZAVARSKÝ, Ernest.: Jozef Kresánek. In: Súčasná slovenská hudba. Závodský Bratislava. 1947, s. 115 - 119.
HRUSOVSKÝ, Ivan: Jozef Kresánek. In: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch. SHV Bratislava I 964, s. 333 - 343 ..
BURLAS, Ladislav: Ober das Lebenswerk des fiinfundsechzigjährigen
Jozef Kresánek. In: Musicologica Slovaca. zv. VIl, SAV Bratislava 1978,
s. 9- 19.
BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna. Obzor Bratislava
1983.
ADAMCIAK Milan: Ku kompozičnej poetike Jozefa Kresánka. In: Hudobný život, XV / 1983, č. 24, s. l O.
FULKA, Vladimír: Estetické náhľady Jozefa Kresánka v40. rokoch. In: Hudobnýživot, XX/l988, č. 7, s. 10.
CHALUPKA, [ubomír: Človek v hudbe. In: Hudobný život. XXV/l993,
č. 23 - 24, s. 4.
CHALUPKA, [uborrúr: Pripomenutie diela. In: Hudobný život. XX Vlll/1996, č. 7, s. 5.
ZVARA. Vladimír: Jozef Kresánek. In: 100 slovenských skladateľov. Ná rodné hudobné centrum 1998, s. 158- 162.
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vel'mi nekvalitná prvotlač; Beethoven síce
zaslal Schottovi zoznam chýb, ktaré sa mali
opraviť, ale odmietol sám vykonať korektúru
obťahov, takže vydavatel' bol nútený túto
prácu zadať neinformovanému korektarovi,
ktorý nemal prístup k skladateľovej pracovnej kópii. Preto prvotlač nemá pre kritickú
edíciu nijakú hodnotu.
Už v 19. storočí došlo k pokusu o spoľah
livé vydanie, no bez revíznej správy, takže
v ňom nemožno rozlišovať medzi autorskými
a vydavateľskými zámermi. Pokus o kritickú
edíciu v polovici 20. storočia zlyhal na vtedajšej nedostupnosti Beethovenovej pracov·
nej kópie diela vo Viedni a predloha k prvotlači bola v tom čase nezvestná. Oba tieto
pramene však už boli k dispozícii pri aktuálnej príprave diela pre Novú beeethovenavskú súbornú edíciu, ktorá nielen vnáša svetlo

do mnohých pochybností, ale prinesie aj rad
neoča kávaných zmien voč i doteraz zná mej
verzii. Niektoré sparné miesta pomohla vyriešiť v Dánsku novovobjavená kópia omše Beethovenom korigovaný opis, odkúpený
dánskym kráľom.
(Podl'a člán ku N. Gertscha v bulletine
takte 2/ 99.)
Súborná nahrávka Beethovenových deviatich symfónií v podaní Ton halle Orchester
Zurich pod taktovkou Davida Zinmanna
(ARTE NOVA) obdržala Pre is der deutschen
Schallplattenkritik. Voči radu predchádzajúcich podobných projektov je výnimočná :
ide o prvú súbornú nahrávku s modernými nástrojmi, ale podl'a najnovšej Urtext-edície Jonatha na del Mar (HZ o nej informoval).
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TRI POHĽADY NA FESTIVAL
PoHĽAD PRVÝ
A je to za nami. Melos-J:tos, medzinárodný festival súčasnej hudby, dieťa novembrovej revolúcie, sa dožil prvého
jubilea, piatych narodenín . Začínal sa
siedmeho novembra a ako vždy trval do
sedemnásteho. So zmenen ým a rozšíreným festivalovým výborom, s niektorými starými známymi protagonistami,
a s mnohými nováčikmi: spomedzi 75
skladateľov tohtoročného festivalu sa
na ňom po prvý raz objavilo 44, čo
predstavuje viac než polovicu.
Ťažko povedať. kol'ko z týchto nováčikov bolo pre Melos '99 prínosom.
A vôbec: Je vel'mi ťažké písať súhrnné
hodnotenie o poctivo nahustenom krátkodobom podujatí (ll dní 19 koncertov + sympózium),
keď človek navštívil napríklad polovicu koncertov. Na
tej druhej polovici sa mohlo
predsa zablysnúť mnoho netušených, skrytých géniov, z
domova i spoza hraníc. A
keďže Melo-Étos oslavuje
malé jubileum, skúsme si zabila ncovať aj kacírskou otázkou: Má takto koncipovaný,
raz za dva roky usporiadaný,
festival s účasnej hudby zmysel? Nebolo by lepšie zorganizovať raz za dva týždne koncert sú ča snej hudby, na ktorom by priebežne znelo, čo sa doma a za
hranicami vytvorí? A to i. samozrejme,
namiesto Prehliadok novej slovenskej
tvorby a Večerov novej hudby, ktorých
publicita a návš tevnosť je minimálna?
(Absurdnos ť faktu, že malé Slovensko
má hneď tri pravidelné podujatia, veno vané súčasnej hudbe, radšej ani nekomentujem.)
Apropo publicita a návštevnosť:
v tom bol tohtoročný . Melos·, aby som
použil št udentský slang, ozaj výnimoč 
ný. Každodenná reklama v televízii
Markíza v hlavnom vysielaco m čase
urobila svoje a zaplnené priestory Moyzesovej siene vôbec neboli zriedkavosťou. A ešte čo sa priestorov týka: Je pre
mňa trochu záhadou, prečo verej noprávny rozhlas, ktorý súčasnú hudbu
všade vo svete v súlade so svojím poslaním podporuje, poskytol svoje siene iba

na tri koncerty. Sú predsa len väčšie
a pohodlnejšie ako Moyzesova s ieň,
ktorá navyše nedávno zmenila vlastníka (sálu, prenajímanú Slovenskej filharmónii, dostala späť Filozofická fakulta UK) a k eď prvým operatívnym
činom nového vlastníka bolo zrušenie
obľúbeného, lacného bufetu. (Môže to
znieť síce ako banalita, no nemožnosť
osviežiť sa obligátnou kávičkou v prestávke intelektuálne nesmieme nároč
ného, prípadne otravného koncertu, nikoho nemôže zvlášť potešiť.)
Vráťme sa však k .veci", k hudbe,
k vytvoreným dielam, k repertoáru.
A hoci na to, aby som s čistým svedomím
mohol hodnotiť Melos-Étos ako celok,
by som musel seclieť na ňom od začiatku

(REDO

K.

PENDERECKÉHO

do konca, dovolím si skromne vysloviť
neskromný názor: Bolo už aj lepšie. Chýbali mi cliela takých slovenských autorov
ako Roman Berger, Ivan Pan1< či Dušan
Martin ček, na druhej strane niektorí,
i keď nemenej kvalitní domáci skladatelia boli zastúpení tromi clielami (Vladimír
Bokes, Ilja Zeljenka), Iris Szeghy až
štyrmi (čo s jej členstvom vo festivalovom výbore zrejme nijako nesúvisí). Pomer domácich autorov k zahraničným je
20: 55. Klasik slovenskej postmoderny
Vlactimír Godár sa prezentoval iba premiérou kratučkého, nie príliš originálneho dielka Emmeleia pre husle a sláčikový
orchester. Veľmi mi chýbal koncert elektroakustickej hudby. že by slovenských
skladatefov táto možnosť sebavyjadrenia
už neinšpirovala? Alebo sú zvukoví inži-.
nieri Slovenského rozhlasu dlhodobo
práceneschopní?

Co ma z domácej tvorby tak či onak
zaujalo, to uvediem stručne v abecednom poradí. Juraj Beneš sa svojou
Hudbou pre J. S. prekvapujúco prejavil
ako polyštilista, pravda, s mierou, ale
i celkovo šlo o kompozíciu obsažnú, bohatú na udalosti. na benešovské relácie
komunikatívnu a neveľmi dlhú. Nenapravitel'ný recesista Martin Burlas sa
znovu zaskvel, no nie tak rýdzo hudobnými kvalitami ako zmyslom pre happening s hlboko skrytými náznakmi sociálneho protestu a smútku v skladbe
Zbytočný záchvev. (Stojí za to si zacitovať
názvy časti: l . Hymna bojovníkov za
garáže, 2. Holandská dražba, 3. Zbytočný
záchvev, 4. Holandská dlažba.) Krátky
Anagram na meno Ernst Bloch Jevgenija
Iršaia, pôvodom zo Sankt
Peterburgu, sa niesol v zna mení divokej sponta neity,
blížiacej sa k barbarizmom,
a reminiscencií na Musorgského. Ani predstavíte!' neoromantizmu v mladšej generácii u nás Peter Zagar sa
nezaprel a vo svojich dvoch
Blumentálskych tancoch (najmä
prvý, pre akordeón a bicie,
ma zaujal) rozvinul svojskú
zmes brahmsovského hudobného myslenia a hranej naivity. (Hoci za samotným názvom ťažko hľadať hlbšie súvislosti. prezrádza istý zdravý
lokálpatriotizmus. Pre nazasvätených :
obec Blumental bola kedysi na území
Bratislavy a jeho označenie zdedil rovnomenný kostol na Floriánskom námestí.)
Ujovi Zeljenkovi, jednému z naplodnejších, naj častejš i e hrávaných a najznámejších slovenských skladateľov vôbec
kde-kto vytýka opakovanie sa a .vyschýňanie" invencie, ale jeho Concertino
pre sláčikový orchester ponúka pôžitok
z uvofnenej, hravej hudby, štrukturálne
priezračnej , perioclicky organizovanej,
takmer .klasickej", a z neustáleho živého
clialógu klavíra a orchestra.
Ani z . menu· veľkých osobností
súčasnej svetovej hudby sa nedalo až
tak n asý ti ť. Iste, prišla živá legenda
Krzysztof Penderecki, aby si sám za, dirigoval svoje monumentálne syntetizujúce 70-minútové Credo na otváracom koncerte. O polyštýlového, nie la HUDOBN Ý ŽIVOT] 12]1999

kedy zato poriadne drsného Alfreda
Schnittkeho tiež nebola núdza, aj keď
iba prostredníctvom tvorby. Kde však
zmizla hviezda posledného festivalu,
mladý, nádejný Estónec Erkki-Sven
ľiitir? Nositeľ možno najmocnejšieho
zážitku spred dvoch rokov Ukrajinec
Valentín Silvestrov bol síce zas tú pený, no iba Serenádou z roku 1978 pre
sláčikový orchester - v tomto zvukovom obsadení sme mohli iba vytušiť
rozmery jeho neopakovatelhého, panteistického hudobného sveta. Ako nové
"objavy" spomeniem veľmi populárneho Angličana Michaela Nymana
a Američana Phila Glassa. Nymanov
dosť komerčne zameraný Koncert pre
čembalo a sláčikový orchester budil miestami dojem nepodareného minimalizmu, zato poskytol aj zopár čarokrás 
nych lyrických úsekov a v duchu
.fúziovej hudby" bez zábran miešal relatívne komplikované ostinatá s melodicko-rytmickými zvratmi najčírejšieho
popu. Glassova opera Pád domu Usherovcov (prvá .pravá" opera na festivale vôbec!) bola pre mňa jedným z najväčších
zážitkov na festival Melos-Etos '99, aj
keď by autorovi bolo možné vytknúť
prílišnú jednoduchosť štruktúr, najmä
na scéne neprítomný soprán, spievajúd
iba vokály, pôsobil ozaj sugestívne.
Na záver ešte niekoľko poznámok ku
koncepcii a dramaturgii. Druhé slovo
v názve festivalu, Étos, by si najmä
tohto roku podľa mňa zaslúžilo viac pozornosti. Predovšetkým na záverečnom
koncerte, venovanom 10. výročiu novembrových udalostí mi chýbali aspoň
vzdialené programovo-ideové súvislosti
s . nežnou revolúciou", nech už na ňu
a na spoločensko - politický vývoj po
ňom máme akýkoľvek názor. Takisto by
bolo pekným gestom k výročiu Novembra, keby sa zorganizoval aspoň jeden
spoločný česko - slovenský koncert - nie
v znamení márnej nostalgie, ale ako
spätný pohľad na vývoj po roku 1989 a
1993, v znamení spoločného bilancovania vo sfére hudobnej tvorby. Co sa základného zamerania Melos-Étosu týka,
organizátori by si azda intenztívnejšie
mali klásť otázku, či im ide o prehliadku
tvorby 20. storočia, jeho druhej polovice,
alebo diel najnovších. (V druhom a treťom prípade by sa nemalo objaviť napríklad dielo Edgara Varesa z roku 1936!)
Ale čo, mohol by niekto namie tať,
buďme radi, že na Slovensku aspoň
niečo máme, dokonca festival súčasnej
hudby medzinárodných rozmerov.
Možno má pravdu. ti
ToMÁŠ HoRKAY
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POHĽAD DRUHÝ
Za predchádzajúce ročníky sa festival
zbavoval niektorých detských chorôb
dramaturgickej i organizačnej povahy
a novokonštituovaný prípravný výbor
tohtoročného podujatia zaiskril viackrát
invenčnosťou - pričom sa to netýkalo
len získania dostatočného množstva finančných prostriedkov (medziiným na
zabezpečenie účasti poprednej osobnosti súčasnej poľskej i svetovej hudby
Krzysztofa Pendereckého). Tohtoročná
atmosféra festivalových dní, štruktúra
koncertov, obsahovo hutný a profesionálne zostavený programový bulletin
i neobvykle preplnené priestory, v ktorých znela súčasná hudba (tak často· považovaná za okrajový žáner v spektre
poslucháčskeho záujmu), boli príjemným prekvapením a evokovali vo mne
spomienky a zážitky z návštev Varšavskej jesene či Wien Modern. Ak napríklad festival našich severných susedov
mal obrovský význam pre .zviditeľne 
nie" poľskej súčasnej tvorby, podobnú
ambídu sleduje aj Melos-Étos. Od roku
1991 ako platforma najskôr rehabilitačno-reminiscenčná a neskôr výrazne
prezentačná a komunikatívna, obohatená interpretačnými workshopmi a medzinárodným muzikologickým sympóziom. (Tohto roku sa konalo v dňoch
8. - l O. ll. na tému "Koniec storočia Koniec tisícročia".)
Fenomén Penderecki predstavuje
v súdobom polyštýlovom tvorivom
hemžení typ komerčne úspešného skladateľa, schopného pružne reagovať na
požiadavky trhu a vyhovieť túžbe poslucháča po religiozite, či lahodnej komunikatívnosti romantického strihu.
Penderecki dirigoval na úvodnom protokolárnom koncerte svoje Credo, hudbu, ktorá nezaprie (napriek niektorým
alúziám na Vediho, či Mahlera) sugestívnu muzikalitu a režisérsku schopnosť
autora. (O pevnej väzbe na tradíciu vo
svojej tvorbe presviedčal Penderecki
v diskusii s poľským teoretikom M. Tomaszewskim aj účastníkov spomenutého muzikologického sympózia.)
Dobrým nápadom pre cieľavedo 
mejšie regionálne kontakty hudobných
kultúr, ktoré o sebe vedia menej, je projekt Musica Danubiana, prezentujúci
hudbu podunajských krajín. Z programovej zostavy (Fantázie a nokturná pre
klavírne trio Slovinca Iva Petriča ,
3. sláčikové kvarteto Rumuna Corneliu
Dan Georgesca, Paganilihismo od rakúskeho skladateľa Dietera Kaufmanna,
staršia skladba Juraja Hatríka Stratené
deti, všetko diel na štandardnej kompo-

z1cnej úrovni) zasvietil premiérovaný
piesňový cyklus Juraja Beneša Haiku,
skladba, ktorá zaujala jednak hudobne
citlivým pre tlmočením nuansí japonskej poézie, ale najmä vynikajúcim interpretačným stvárnením v podaní
sopranistky Nao Higano a cimbalistky
Enikô Ginzeryovej. Spôsob, akým Ginzeryová predstavila cimbal ako nástroj
nových farebných dispozídí (excelovala
s ním aj na koncerte na druhý deň,
venovanom tvorbe Gyôrgya Kurtága),
dovolil uvažovať o festivale Melos-Étos
ako o impulze pre rozvinutie a prezentáciu interpretačných kvalít v tom naj profesionálnejšom zmysle slova. Kvalita
uvádzanej hudby a záujem i zážitky
publika sa vo významnej miere odvíjajú
od oddanosti intepretov pre súčasnú
hudbu. (Napnl<lad z protagonistov uvedenia Pendereckého Creda touto oddanosťou disponovala najviac slovenskopoľská pätica sólistov a Bratislavský
chlapčenský zbor.) O tom, že lesk festivalov súčasnej hudby udržujú aj fenomenálne in terpretačné výkony, svedčí
vystúpenie Kroumata Ensemble, 6 perkusionistov zo švédska, ktorí s neuveriteľnou ľahkosťou, iskrivou virtuozitou
a farebnou plasticitou uviedli náročné ,
rytmicky rafinované skladby zo švédskej (Sven David Sandstrôm, Rolf Wallin), francúzskej (Andre Chini), japonskej (Toru Takemitsu) tvorby i premiéru
Prologo e Barbaro per percussioni Ilju Zeljenku, dielo písané priamo pre súbor,
kde slovenský autor nanovo podčiarkol
archetypy spontánnosti a hravosti,
príznačné pre jeho skladateľský rukopis.
K imidžu tohto súboru patrí aj írnprovizačný vtip a pôvab muzikality, s akým
v podobe salónnych prídavkov komunikovali s publikom.
Ďalšou dramaturgickou udalosťou vo
festivalovej ponuke bolo premiérové
uvedenie opery na námet poviedky
E. A. Poea The Fail ofthe House ofUsher od
jedného z protagonistov americkej "minima! music" Philipa Glassa. Priznám sa,
že na predstavenie som išiel s dávkou
nedôvery v schopnosti minimalistickej
hudby zaujať v rozmernejšom diele poslucháča. Táto nedôvera sa velíni rýchlo
rozplynula pri vnímaní výsostne muzikantských fines, plasticky oživujúcich
repetitívnosť modelov a najmä v scénicko - interpretačnom stvárnení opery
pražským súborom Agon (výborná
choreografia i dirigentsky pevné vedenie
orchestra P. Kofroňom), čo podmienilo
môj mimoriadne pozitívny zážitok.
Vraví sa koniec dobrý, všetko dobré.
škoda, že toto príslovie nemožno apli -
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kovať na záverečný orchestrálny koncert festivalu. na ktorom odzneli dve
premiéry zo slovenskej tvorby - Pohyb
podľa Dionýza D. od Miloša Betku a Introitus Mira Bázlika. Medzi tieto skladby
bol vsunutý rozľahlý Koncert pre violončelo a orchester od vlani zosnulého
Alfreda Schnittkeho, vzdelaného v Rusku. Ro zsia hlosť a náročnosť partitúr
všetkých troch skladieb, s ktorými sa
museli vyrovnať hráči Symfonického
orchestra Slovenského rozhlasu (dramaturgovia mohli zvážiť inú zostavu),
vyžadovala samozrejmú profesionalitu
výkonu na profesionálnom podujatí,
akým festival Melos-I:tos rozhodne je,
ak už nie interpretačnú oddanosť. Bol
som zvedavý najmä na dieloM. Bázlika,
ktoré však, žiaľ, najviac utrpelo neprofesionálnym interpretačn ým prístupom
a takrečeno odsabotovaním. Skladateľ
pôvodne plánoval využiť text básnickej
kompozície Saint-Johna Persa Víchry.
Napokon (podobne ako pri skladbe Canticum, z roku 1971 - vtedy však z ideologických dôvodov) nahradil vybraný

tami podobného typu a už úctyhodnejšej tradície v iných krajinách, zdá sa,
akoby spomínané extempore pritakala
poznatku niektorých skúsenejších,
s ktorými som o záverečnom koncerte
debatoval, že veľký festival a tobôž festival súčasnej hudby sa bez škandálov
nezaobíde.
ĽUBOMÍR CHALUPKA

POHĽAD TRETÍ
V ruke so sprievodcom-bulletinom, exteriérovo sa ponášajúcim tak trochu na
funebrál. strávili sme (samozrejme, podľa toho, ako kto stačil s dychom) jedenásťdňový maratón na trase medzinárodného festivalu súčasnej hudby.
V poradí piaty MELOS-ÉTOS bol bedlivo ohlasovaný nielen v médiách, ale
dosť husto aj na vývesných plochách
bratislavských ulíc- v ťažko zdôvodniteľnom pochmúrnom dizajne plagátu black and white, s celkom nečitateľným
textom v negatíve. Napriek týmto .prvosignálovým" výhradám, sa po za-

STORSTR~i)MS ENSEMBLE (DÁNSKO)

text vokálom. O Bázlikovi je známe, že
trvá na interpretačnom perfekcionalizme a až do posledných chvíľ spresňuje svoju predstavu .sekírovaním" interpretov. Akokoľvek, ak je interpret
profesionálom (a prijme profesionálnu
zmluvu na uvedenie diela), musí strpieť aj možné .rozmary" autora diela.
V tomto prípade sa tak nestalo, z orchestra sa valila temer neartikulovaná
masa a bázlikovsky príznačné sonické
viacpásmové štruktúry, charakteristické
pre jeho hudbu už od oratória Dvanásť
(l 96 7), bolo možné len tušiť. Trápnosť
tejto kreácie dovŕšilo neúctivé gesto dirigenta Róberta Stankovského po odznení diela. Ak som na začiatku konštatoval. že tohtoročný 5. ročník festivalu
Melos-Étos mal dimenzie veľkého medzinárodného festivalového podujatia,
porovnateľného s festivalovými aktiví-
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žičlivých desaťročí.

Druhý spomínaný (záverečný) koncert bol výnimočný o. i. nie dosť zvládnutou dramaturgickou osnovou, a le
nielen ňou. Počnúc potešujúcou premiérou Miloša Betku Pohyb podľa Dionýza D., skladbou plnou farebného trhlietania, invencie, aj serióznej úvahy,
vcelku však proporčne časovo predimenzovanou, cez Schnittkeho Violonče
lový koncert, ktorý vyznel príliš epicky,
rozvláčne (sólista Jifí Bárta) akoby nie
dos ť koncentrovane v zmysle skladateľovej poetiky. A napokon Miro Bázlik
a jeho Introitus (so sólom Andrey
Kohútkovej), mspnovaný magicky
symbolickou poez10u Saint-Johna
Persa. Poznajúc oboch autorov, snažila
som sa v húštine počutého vystopovať
aspoň čiastočne to, čo tam naozaj je ...
lntroitus je naplnený, či odvodený zo
symbolov, jeho hudobný tok je bezo
zvyšku ďenitý - rytmicky aj metricky

ADRIANA KOHÚTKOVÁ

vŕšení

takmer dvoch desiatok koncertov
rozbehli oficiálne, polooficálne i kuloárové debaty a diskusie ... K nesporným
úspechom tohtoročného festivalu patrí
jeho neobvyklá navštíveno sť (aj vďaka
publicite), na väčšine podujatí s plnými
sálami. Ruch a vrava akoby ani nepatrili
k dejiskám .nepopulárnej" hudby.

ú vodný a

cez harmonické a gravnacne vme až
po jeho dnešné kompozičné krédo:
zmúdrenosť výdobytkami posledných

záverečný

koncert

priam nevyspytateľný, zretefne v ňom
však cítime, to, čo podchvíľou vyviera
na povrch - fragmenty, celky chorálov,
fugát, fúg, v druhej časti vypointovaných velebným vokálom. Je to Bázlik
vo svojej esenciálnej podobe a, abstrahujúc interpretačný šum, spôsobený
hlavne škandalóznym postojom šéfdirigenta SOSR Róberta Stankovského.
znamenala pre mňa Bázlikova skladba
vel'ký prínos, a to nielen v kontexte festivalu ...

Oba tvorili svorník festivalu a oba sa
na seba ponášali tým , že sa konali
v Redute - a boli výnimočné ... Ten
prvý, otvárací, hlavne prostredníctvom
Na margo počutého
legendárnej osobnosti Krzysztofa Jedným z monotenatických programov
Pendereckého jednak ako autora, jed - bol Portrét Petra Ebena (paralelne internak ako interpreta monumentálneho
pretačný . medailón" Jána Vlad imíra
Creda, pritiahol davy. Výstižne hovoril . Michalka), kompozícia Job práve zásluo umeleckých cestách autora. V Credo hou dvoch .inertných" zložiek, hudobnej (organ) a verbálnej (recitácia Ladije zapísaný jeho osobnostný vývoj,
od so nórnych a clustrových hýrení slav Chudík) , vyznela menej presve~H U D OBN Ý ŽIVOT) 12] 1999

dčivo ako autorove Krajiny patmoské (bicie nástroje Libor Cabejšek). V rámd
projektu Musica Danubiana, ktorého
ušľachtilým poslaním je mapovať umenie podunajských krajín, ma tentokrát
zaujala apartná skladba Juraja Beneša
Haiku (soprán Nao Higano, cimbal
Eniko Ginzeryová), akvarelovými, veravravnými aforizmami. Pôvodom Rumun Corneliu Dan Georgescu mi imponoval 3. sláčikovým kvartetom, v ktorom
sa interpreti nie velmi nahrali (Moyzesovo kvarteto), zato v kombinácii
s elektronickými vstupmi v bizarnom titule (pod titule) Composition with Grey
and Black, s odkazmi na modálne zakotvené .ovčie" kultúry, prispeli k pohode.
Kroumata Ensemble, tento švédsky súbor perkusionistov bol v médiách ohlásený rázne - avízo naplnilo koncertnú
sieň . Neraz som mala možnosť vnímať
ška ndinávske súbory s podobnou orientáciou, znovu som obdivovala ich krea-

V centre záujmu opera

Medzi atrakdami tohtoročného Melosu
dominovalo uvedenie pôvodnej opery,
a to nie hocakej: plným titulom kultovej
minimalistickej opery Philipa Glassa Pád
domu Usherovcov. Na našu scénu s ňou po
nedávnej pražskej premiére prišiel súbor
Agon, známy propagátor a šíriteľ popri
iných smeroch, aj rninimalizmu. Pochmúrny poeovský mysteriózny sujet rozohrával na javisku dej, spútaný a limitovaný
minimalistickým pohybom. Takto exponovaný scénický útvar som ako kuriozitu dokázala ako-tak akceptovať, nie však absolúme. Prinóp rninimalu ako v .melodickom", tak aj v rytmicko-metrickom zmysle
vyžaduje od interpretov sústredenosť
priam matematických kvalít. Len tak dokáže fázovitý, subtílne napredujúd proces
udržiavať žiaduce napätie a kompakmú líniu. Amplifikovaný Agon (pod vedeni'm
Petra Kofroňa) si s onou akurámosťou príliš netykal, výkony spevákov tiež nevel'mi

KALE

I DOSKOP ]

Rozruch v newyorskom Lincoln Centre vyvolalo predstavenie Luskáčika
27. novembra, počas ktorého členo
via New York City Ballet tancova li
na nahratú, reprodukovanú hudbu.
Príčinou bol štrajk 63 členov orchestra, ktorí nesúhlasili so zvýšenými
požiadavkami manažmentu na hranie počas sviatkov. Návštevníci boli
pohoršení - neprišli predsa počúvať
hudbu z kazety! Vedenie divadla však
zdôrazňovalo, že to bola jediná možnosť, ako sp l niť záväzok voči majiteľom vstupeniek a nezastaviť prevádzku. Zástupcovia orchestra totiž
vyjednávali ešte aj po začiatku predstavenia. Zat iaľ posledným výsledkom nátlaku je návrh vedenia baletu
zvýšiť v novej sezóne hráčom plat
o 3,7 percenta, ak budú súhlasiť so
zvýšenými požiadavkami na množstvo skúšok a predstavení.

Kuratórium Salzburského festivalu
oznámilo 2. decembra, že novým riaditeľom fest ival u bude od októbra 2001
dr. Peter Ruzicka, ktorý podpísal
zmluvu platnú do konco septembra
2006. Prezidentke festivalu dr. Helge
Rabi-Stodlerovej bolo zase zmluvo, pôvodne so konči aca v januári 2000,
predÍžená do roku 2003.

PÁD DOMU USHEROVCOV PH. GLASSA
tivitu a vynachádzavosť. Sympatickí Vikingovia zmagnetizovali auditórium
prostredníctvom .svojich" repertoárových číse l, ale aj premiérou kompozície
Prologo e Barbaro Ilj u Zeljenku, skvele až
barbarsky čarujúcej s časovými jednotkami a rytmami. Zo zál'ahy komorných
súborov, ktorých produkcie som sledovala, spomeniem Animae trio s uvedením hneď dvoch slovenských skladieb
(Juraj Hatrík a Mirko Krajči ), alebo
francúzsky ensemble Intervalles s pouč 
ným a pestrým výberom (Jean Yves
Bosseur, Edgar Varese, Egon Krák,
Egberro Gismonti. .. ), nad ktorým azda
najvýraznejšie svetielkoval neopakovateľne nápaditý opus Giacinta Scelsiho,

Ko-Lho.
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nadchli. nuž tak ostala na obdivovanie poternnená scéna- adekváme korešpondujúca s fabulou - s akdou a pohybovými
vkladmi protagonistov. Dom Usherovcov
každopádne necháva priestor na diskusie,
ale aj na individuálne dotváranie fantázio u
perdpienta. S takým podtom som sa
z predstavenia vzďal'ovala ...

Na záver
Piaty ročník festivalu Melos-Étos už patrí
minulosti. Pre mnohých znamenal obo- .
hatenie, ponaučen i e aj dobrodružstvo
z novo poznaného. úroda bola opäť požehnaná, to, čo sa podarilo mne stihnúť,
je len torzo. Zažila som ho však intenzívne a stále mi vo vedomí doznieva
spolu s podtom zmysluplnosti podobných podujatí... ~
LÝDIA DoHNALOVÁ

Vo februári 2000 sa v Madride uskutoční svetová premiéra opery Don
Quijote španielskeho skladateľa Cristóbala Halfftera, inšpirovanej Cervantesovým večne aktuálnym literárnym dielom. Autor libreta Andrés
Amorós okrem Cervantesovho textu
zahrnul aj texty niekoľkých ďalších
španielskych spisovateľov. Don
Quijote je podľa autorov opery znázornený ako mýtická postava, pretože podľa Cervantesa .mýty
žijú iba v mysliach ľudí, ktorí sa
snažia odolávať zlu a chcú doviesť
svet k spravodlivosti". Vo svojej prvej
opere venuje takmer 70-ročný skladatel' osobitnú pozornosť konfliktu reality a fantázie v ľudskom živote,
najmä v súčasnosti. Jeho dielo chce
byť oslavou fantázie vo svete ovládanom pragmatizmom. Dirigentom premiéry bude Pedro Halffter-Cáro, režisérom Herbert Wernicke.

19

INVENTÚRA 1999
Mr. lynch či Herostratos
PREDVIANOČNÉ POZNÁMKY O ZÁVERE MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU MELOS-ÉTO$
Roman Berger
.Symbol núti

.Ťažšie môžeme poznať podstatu substancií prostých, treba
preto začať - v súlade so správnou metódou výučby - od
toho, čo je ľa hšie, to znamená od výkladu, v čom je podstato
substancií zložitých."
ToMÁš AKVINSKÝ

myslieť. •

PAUL RICOEUR

17. novembra, v deň desiateho výročia ,Nežnej revolúcie", so skončil
5. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby MELOS-ÉTOS. Posledným dielom, ktoré malo no záverečnom koncerte odnzieť v interpretácii Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou
jeho šéfdirigenta Róberta Stankovského, mol byť lntroitus od Mira Bázlika, skladba pre soprán a orchester na slová Saint-Johna Persa. Dielo
však neodznelo. Neodznelo, pretože k interpretácii nedošlo. Zásluhou
dirigenta so interpretácia nekonalo. Koncert sa skončil absurdne; skončil so udalosťou, ktorá nemá precedens nielen v krátkych dejinách festivalu, nielen v dejinách slovenskej vážnej hudby, ole - pokiaľ sa nemýlim - oni v celých dejinách interpretácie. Skončil so totiž akousi ,verejnou popravou• skladby. Notobene skladby, ktorá so malo stať nielen
dôstojným za vŕšením festivalu, ale oj výrečným akcentom nie náhodne
zvoleného dátumu záve rečného koncertu. Inými slovami: to, čo sme
v stredu 17. novembra večer v bratislavskej Redute počuli-uvideli-zažili,
provokuje zamyslieť so - má to totiž eminentne symbolický charakter.
Ide tu o čosi podstatne závažnejšie než o nevydarenú interpretáciu,
nedotiahnutú kvôli nedostatku času, zlej kvalite materiálu, alebo - oj to
so môže stať, najmä pri premiére náročného diela, akým lntroitus
nepochybne je -kvôli neadekvátnemu dešifrovaniu jeho zmyslu. Tu nejde len o akýsi muzikantský, alebo len koncertne-prevádzkový či ,iba "
umelecký ,malér". Ako som povedal, ide tu o čosi podstatne závažnejšie.
Toto presvedčenie by som charakterizoval oko úvodnú hypotézu, vyplývajúcu z bezprostredného kontaktu s uvedeným javom, z negatívneho zážitku, ktorý napokon vyvolal v značnej časti publika vlnu negatívnych emócií, teda opak toho, čo má stretnutie s umeleckým procesom priniesť. Keďže som bol pri zrode festivalu a v momente, keď podla
otázka ,Ako ho nazveme?", som spontáne navrhol jeho názov, cítim povinno sť vyjadriť so k tejto ojedinelej udalosti. Chcel by som však zdôrazniť, že mám v úmysle pozrieť sa no ňu z odstupu, popísať ju bez emócií - chcel by som so totiž priblížiť k jej podstate, skrytej pod povrchom
bezprostredne dostupného fenoménu.
No to, aby sme pochopili zmysel o význa m daného javu, musíme
určiť jeho relevantné kontexty; musíme načrtnúť - oko to postuluje
teória dejín - ,topologický priestor" udalosti. No druhej strane si metóda ,systé mového príst upu" vyžaduje, aby .pozorovateľ", ktorý chce
daný jav popísať, určil ,súradnice pozorovateľne". Aby som aspoň
čiastočne splnil tieto postuláty, musím v telegrafickej skratke načrt
núť niekoľko, podľa mňa neodmyslite ľných, aspektov umeleckého procesu, a to najmä tých, ktoré sa vytrácajú z nášho povedomia, v dôsledku čoho so nám nielen umenie, ole všeobecne oj Skutočnosť,
do ktorej umenie patrí, opäť mení no akýsi ,Absurdistan", či absurdnú ,virtuálnu realitu". Chtiac-nechtiac si musíme položiť elementárne otázky: Aká je podstato umenia? Čo je nové v tzv. , Novom
umení", ,Novej hudbe"? V čom spočíva zmysel interpretácie hudobného dielo? Musíme so však súčasne spýtať: Čo vlastne znamená
pojem ,kultúro"? Je človek skutočne ,homo sopiens"? Čo vymedzuje
povahu ľudského sveta? Aký je dnešný obraz Skutočnosti? A napokon - ešte raz: Prečo Melos-Étos? A oko to všetko súvisí so 17. novembrom 1999?
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Norbert Wiener definova l S kutočnosť slávnou metaforou: ,Skutoč
to sú ostrovy informácie v oceáne entropie." A biológ hovorí: ,Aj
no membráne bunky zúri boj Kozmu a Chaosu" (E. Glasner). Psychológ
konštatuje, že výskyt relatívne uzavretých tvorov je takmer nepravdepodobný, kým pravdepodobnosť výskytu prostredia so približuje k jedničke - teda k istote (Erich Neumonn). Slovom: inform ačné procesy sa
odohrávajú no všetkých integračných úrovniach štruktúrovanej Skutoč
nosti. Ich dialektika sa premieta do ľudského sveto - oj on je svetom komunikácie. Človeko-živočícho spájajú so svetom prírody signály, symptómy a znaky; človeko-duchovnú bytosť vyčl eňujú z Prírody symboly,
odkazujúce no také aspekty existencie, oko sú Nekonečno a Mystérium
Bytia, Absolútno-Boh, princípy Života o Smrti, idey Dobro a Zlo, Pravdy,
Krásy o Lásky-Agapé a ich protipólov.
Napriek všeobecnej mienke dominantou ľu dskej komunikácie nie je
reč - jej podiel v celku komun i kačných procesov so odhaduje na 7 % zdrvujúcu väčšinu tvorí nonverbálno komunikácia. Preto môžeme povedať, že ľudský svet je oj svetom sugescie. Napokon podstatným aspektom l'udského sveto sú procesy tvorby, ktorých protipólom sú procesy
deštrukcie. Biblicky hovoriac: človek dostal do vienko , hrivnu"-,to l enť,
o to spolu s príkazom, aby ho ,nezokopol do zeme", teda aby ho nepodriadil hmotným, svetským, telesným faktorom existencie. Zo istých
predpokladov sa v ľudskom správaní môže prejaviť Duch -, sila, ktorá
umožňuje človeku-prirodzenej bytosti prekonáva( prirodzený determinizmus" (Erwin Schrädinger). To znamená, že človek môže, o tým je oj
povinný, prekonávať svoj egoizmus o egocentrizmus, no rcizmus, nehovoriac o , temných" pudoch - agresivite, hostilite, vandalizme atď. Iba
vtedy sa človek približuje ku kval itá m, ktoré implikuje pojem homo sapiens; v opačnom prípade pôsobí ako homo demens (Edgor Morin).
V súlade s biblickou múdrosťou definuje súčasná veda človeko oko ,bytosť na polceste medzi beštiou a anjelom" (Hotmor v. Ditfurth).
Keď sa človek v súlade so svojím ,duchovným centrom• orientoval na
Teilhardov Bod Omega, vytvoril základy kultúry ducha - Cultura animi
- o jej princípy so stali akousi normou existencie. Táto tradícia je stále
záväzná, napriek všetkým negatívnym sugesciám, ktoré ju chcú spochybniť - včera v mene totalitnej ideológie, dnes v mene falošne interpretovaného liberalizmu. Friedrich von Hoyek, ,pápež liberal izmu",
zhod notil tento megotrend slovami: ,Keď nebudeme spontánne rešpektovať princípy tradície, nedospejeme k otvorenej spo ločn osti, ole
do džungle."
nosť-

. Umelecký artefakt je modelom Skutočnosti. •
CLAUDE LÉVI-STRAUSS

Do sveto existenciálnej dialektiky vyplývajúcej z antických protipólov
(Polemos) Kozmu o Chaosu, do sveto symbolov Života o Smrti, Sacrum
o Profonum, Dobra o Zlo, tvorby a deštrukcie atď. sa zrodilo umenie.
Vytvorilo jeden z pods!otných subsystémov kultúrnej trad ície. Vytvorilo
špecifický časopriestor dotýkojúci so sféry Socrum, v ktorom ,človek-by
tosť Tronscendencie" (Radim Polouš) - zo predpokladu, že ho vnútorné
alebo vonkajšie negatívne sily o sugescie nevedú smerom k barba rstvu
(!l HUDOBNÝ ŽIVOT)12 ] 1999

--------------

------------

(vrátane Heisenbergovho ,barbarstva civilizácie") - môže regenerovať
svoju tvorivú energiu, rozvíjať imagináciu, prehlbovať vedomie. Môže,
ak vie, že k autentickej existencii, zakotvenej v múdrosti tradície, patrí
,Vita cantemplativa"; ak vie, že zabsalutizavaná ,Vita activa' a zmytologizovaná veda a technika na zmysluplnú existenciu nestačia. S tým súvisí názor, že ,Veda nepotrebuje mystiku a mystika nepotrebuje vedu,
ole človek potrebuje obe" (Frank Capra). Samozrejme, človek sa musí
dozvedieť, že ,potrebuje obe', a na to, aby sa to dozvedel, musí byť primerane, to znamená v súlade so štruktúrou svojej bytosti a v súlade
s dialektikou Skutočnosti, vychovávaný.
Náš vzťah k danému umeleckému artefaktu - , modelu Skutočnos
ti' - závisí od našej výchovy v naznačenom zmysle, t.j. od hÍbky nášho
vedomia, od toho, či naša intuícia a schopnosť ,vhľadu' (insight) je,
alebo nie je živá, od našich schopností holisticky a analogicky (nielen logicky) myslieť (t.j. myslieť nonverbálne). ,Nové umenie", , Nová hudba"
je - pokiaľ sa nemýlim - korelátom novej, , neklasickej' vedy a filozofie,
ktoré - ako upozornil Frank Capra - sú kompatibilné s múdrosťou tradície, s mystikou. , Nová hudba' teda je súčasťou ,neklasickej paradigmy poznania'. Inými slovami: , Nové umenie" transcenduje horizont
historicizmu, sociologizmu, psychologizmu, transcenduje hran ice antrapocentrického, mechanistického obrazu Skutočnosti. Nová paradigma prinavrátila Prírodu do ľudskej psychiky a kultúru - do kontextu
Prírody. Dejiny člove ka sa stali momentom v , dejinách Prírody" a biologická teória poznania (Rupert Riedi) odhalila trajektóriu evolúcie myslenia: tá sa začala rozlišovaním uzavretých tvorov a chaotického prostredia, ,Brownovho pohybu' molekúl (ktorého sú schopné už jednobunkové organizmy) a dospela až do ,dimenzie dialektiky' (Martin
Heidegger}, ktorá sa v samotnom myslení prejavuje ako ,reflexia", teda
ako schopnosť .myslieť vlastné myslenie' . Dodajme, že podľa tohto
mysliteľa sa takto chápaná reflexia stala ,záväznou normou'. Dnes
môžeme s údivom konštatovať, že tento stav vecí vytušili v predstihu
priekopníci ,Novej hudby". Anton v. Webern v komentári ku Goethemu
hovorí: ,Podobne ako veľké diela Prírody, aj veľké diela umenia boli
človekom vytvorené v súlade so skutočnými zákonmi Prírody. Všetko
svojvoľné, iba vymyslené, padá. Ostáva iba nevyhnutnosť, ostáva
iba Boh.'
, Ide o prométeovské pokušenie obsiahnuť pomocou zvuku
Kozmos."
EDGAR VARESE

Až tu, na pozadí uvedených (pors pro toto) aspektov emancipovaného
umenia môžeme položiť otázku, kde v naskicovanom ,topologickom
časopriestore" je situovaný lntroitus M. Bázlika. Napriek absencii interpretácie, ktorú som v úvode spomenul, snažil som sa z nekontúrovaného zvuku dešifrovať zmysel skladby. Pokia ľ sa nemýlim, máme tu
do činenia s akýmsi obrazom-modelom Chaosu (reprezentuje ho
,vlnobitie" clusterov, spájaných kontinuálnymi prechodmi - glissandami, ktoré napriek prvoradej formotvornej a expresívnej funkcii boli
vo väčšine prípadov takmer nepočuteľné). Z tohto ,oceána entropie'
sa vynárajú melické tvary (kvázispev), ktoré sa ni e koľkokrát spájajú
do polyfánie. Po tomto zápase l. časti dochádza k takpovediac
, zázraku": z náznakov ,spevu", pohlcovaných vrstvou chaosu, sa
zrazu rodí a rastie oblúk kantilény. V nadväznosti na Clauda LévihoStraussa môžeme povedať, že dochádza k vzniku ,modelu Kozmogenézy', ktorý by mal v poslucháčovi vyvolať zážitok katarzie. Le so tak
nestalo, už som povedal.
To, čo tu hovorím, nie je akési ,hodnotenie skladby" - to ponechávarn kritikom. Chcel som iba vysloviť hypotézu, ktorú sa mi podarilo vyloviť z toho, čo som počul. Nie je mojou úlohou skúmať, do akej miery
sa autorovi podarilo túto ideu pregnantne sformovať. Jedno je však pre
mňa nesporné: že tu nejde iba o akýsi pokus racionalisticky , preložiť'
ideu do zvukovo-hudobného kódu; že v procese komponovania mala
svoje miesto , normálna• muzikantské imaginácia, nehovoriac už o cet!l HUDOBNÝ Ž IVOT)12 ) 1999

loživotnej skúsenosti autora závažných opusov, inšpirovaných drámou
existencie, vyplývajúcou nielen zo situ ovo nosti človeka v dejinách, ale aj
z , Miesta človeka v Kozme" (Max Scheler). Na základe týchto ,suchárskych ' konštatovaní si dovolím tvrdiť, že Bázlikov lntroitus sa nielenže
začleňuje do línie jeho doterajšej tvorby (ktorá našla uznanie nielen
doma!), ale že sa tiež zaraďuje do trendu, ako som ho naznačil výrokmi
klasikov ,Novej hudby'. Tento trend nie je určený vonkajškovými aspektmi Skutočnosti, ale silami v ,HÍbke", ktorú reflektuje ako neklasická
teológia (Paul Tillich), tak aj neklasická fyzika (David Bohm). Inými slovami: Bázlikov projekt nie je akýmsi výplodom svojvôle; ide o prejav
maximálne zodpovedného vzťahu k jadru tradície, ktorým je , Philosophia perennis". Tento odkaz nenájdeme, žiaľ, v niektorých výplodoch
dnešnej filozofie, ktorej funkciou je legitimizácia globálnej krízy, akou sa
20. storočie trápne končí, krízy prejavujúcej sa ako , Deštrukcia Myslenia" (Alain Finkielkraut) a ako ,zóny anómie" (Ralf Dahrendorfj, v dôsledku čoho ,krásnom" dneška sa stal ,čl ovek bez škrupulí' (Václav
Belohradský).
, Dirigovanie je

reč

duše.•

ARTHUR NIKISCH

Položme si konečne otázku, v čom spočíva interpretácia hudobného
diela. V prvom rade treba povedať truizmus: skladba, dielo, to nie sú
iba noty a zápis všetkých tempových, dynamických, artikulačných či
charakterových určení. Skladba má povahu systému, okrem uvedených
prvkov obsahuje teda aj vzťahy medzi nimi, a to nielen rytmické, melické, harmonické atď., ale oj a najmä tie, ktoré nie je možné exaktne vymedziť a zapísať či graficky znázorniť - ktoré však tvoria zmysel
a význam hudobného procesu. Vychádzajúc z tejto tézy, môžeme rozlíšiť- bude to iba najhrubšie, primitívne rozlíšenie - reprodukciu, profesionálnu interpretáciu a umeleckú kreáciu diela. Pod reprodukciou
rozumiem mechanický (v zásade ,presný') ,preklaď vizuálneho kódu
do akustického. Pod profesionálnou interpretáciou rozumiem také predvedenie, v ktorom sa prejaví zmysel skladby, zašifrovaný do vzťahov
a štruktúr, artikulovaných tak, aby bolo zabezpečené rozlišovanie jednak tvarov v pozadí, jednak ,ontologických fo riem' - stavov, udalostí
a procesov (Roman lngarden), podmienené detekciou primeraných zvukových a temporálnych proporcií. Pre vymedzenie umeleckej kreácie sa
odvolám na výrok Igora Stravinského: .,Vyššia matematika' v hudbe je
dostupná len integrálnej osobnosti.' Čo rozumieť pod metaforou ,vyššia matematika v hudbe'? ,Vyššia matematika' - integrálny a diferenciálny počet - sa zaoberajú matematickým nekonečnom; približujú neuchopiteľné nekonečno tým, že ho ,prekladajú" do konečného kódu.
V hudbe to znamená inverzný postup: , preklaď finitných znakov a ich
zmysluplných vzťahov (profesionálnej interpretácie) do kódu sugestívnych celkov. Sugestívnych sensu stricto, t. j. takých, ktoré takpovediac
, umlčujú ' našu všednú analyticko-kritickú percepciu, diskurzívno-polemické myslenie; ktoré transformujú sústredené pozorovanie zmysluplného hudobného procesu na fascinujúce ,stretnutie' s dielom-,živým
organizmom", či presnejšie - s modelom živého organizmu, v ktorom sa
symbolicky manifestuje Princíp života, ,Šifry transcendencie" (Karl Jaspers), Mystérium Bytia. To potom vedie k zážitku katarzie - méte autentického umenia.
Predpoklady vzniku takéhoto fenoménu musia byť zašifrované už
v samotnej substancii diel. Avšak každá skladba, o ktorej môžeme predpokladať, že vznikla na úrovni skladatel'skej profesionálnej kompetencie, má nárok na profesionálnu interpretáciu.
Ako sa k nej priblížit? Uvediem niekoľko záväzných názorov. ,Privátna
práca dirigenta spočíva v časovo nesmierne náročnom (zeitraubendem) štúdiu diela; aby si totiž dirigent danú skladbu úplne osvojil, musí
si jej hudbu a jej výrazový potenciál (Ausdruckswillen) v texte odhaliť
(...) musí si sám odhaliť to, čo si skladateľ predstavoval. ..' - napísal
Ernest Ansermet. A Sir John Barbirolli pripomína na adresu ,mladých
ľudí, ktorí majú zmysel dať sa na túto namáhavú a zodpovednú cestu":
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,Vo vzťahu ku skladateľovi, ktorého dielo sa snažíš interpretovať, musí
ti byť devízou (Wahlspruch) vedomie záväznosti." Da tretice neuvediem ďalší z veľkého množstva podobne vyznievajúcich názorov, ale
spomienku: Nikdy nezabudnem na tie dlhé hodiny, ako mi ich bolo dané
stráviť s Bystríkom Režuchom nad mojimi partitúrami, ktoré premiéraval. Nebol to čas, v ktorom by som Mu bol vysvetľoval ja, č o a ako; bol
to čas, v ktorom On na základe svojho štúdiom získaného vhľadu ,pod
povrch' veci radil, ako ten či onen detail či fragment upresniť, zvýrazniť
či potlačiť, skorigovať. Pristupoval totiž ku skladbe v súlade s uvedenými
pohľadm i ve ľkých majstrov. Viac: pristupoval - bez toho, že by sme si
to vtedy uvedomovali - v súlade s uvedeným názorom Friedricha
v. Hayeka, podľa ktorého , bez spontánneho rešpektovania princípov
tradície cesta vedie do ,džungle'". Dodajme, že iba toto ,spontánne rešpektovanie" môže zabezpečiť, aby človek neustrnul vo svojom vývine,
aby smeroval k úrovni , integrálnej osobnosti", o ktorej hovoril Igor Stravinskij.
Nemôžem tu nespomenúť ešte jednu skúsenosť - z mladosti. Pochádzam z malého mesta, poznám meštiacku mentalitu atď. Po vojne sa
začal pomaly vracať tzv. spoločenský život. V meste žil istý sympatický
, pán doktor', ktorého manželka, impozantná matróna, mala renomé
,pianistky'. Bol som niekoľkokrát svedkom toho, ako sa v momente, keď
akosi všetci stíchli, ozval niekto: , Pani doktorová, mohli by sme vás poprosiť - nezahrali by ste niečo? .. ." ,Pani doktorová" nesmelo sadala
k pianu a po chvíľke zamyslenia navrhovala (nesmelo): , Azda apašionátu?" (trošku šušlala). No a potom spustila . Odvtedy viem, že každú
(slovom: každú) skladbu je možné ,zabiť .
Na otázku, či hra , pani doktorovej' nebola azda predsa ,rečou
duše', poviem, že ak áno, tak duše infantilnej-egocentrickej-narcistickej.
Nebola to totiž hra nasmerovaná k horizontom umenia, ale slúžiaca
predvádzaniu sa, zviditeľňovaniu svojej zvláštnosti-nadradenosti. Iná
vec, pravda, je privátny večierok a iná je vec umeleckej praxe: umenie
je vec verejná, je to eo ipso aj politikum. Túto akoby ,zabudnutú dimenziu" pripomínal s mimoriadnym dôrazom dátum koncertu - 17. november 1999. Notobene išlo o záver posledného ročníka festivalu
v tomto storočí- ,storočí megavraždenia" (Zbygniew Brzezinski).

, A hnev tvoj nech je oko more,
ponížených o bitých. •

kedykoľvek počuješ

hlas

ZBIGN IEW HERBERT

Ta by boli v najväčšej skratke ,súradnice· mojej .pozorovateľne• a hádam aj prvky , topologického časopriestoru ", v ktorom došlo k udalosti,
aká - ako sam v úvode konštatoval - nemá precedens. Ta, ča sme 17.
novembra večer počuli, nielen nemalo nič spoločné s profesionálnou interpretáciou lntroitu Miroslava Bázlika, ale nebolo ani reprodukciou zápisu - ak pod tento pojem zahŕňame postulát presnosti. Už tento fakt
samotný by stačil na vyslovenie pochybností o kompetencii dirigenta.
Vyvolal však súčasne rozpaky: predchádzajúce dve skladby - Pohyb podľa Dionýza D od Miloša Betka a Koncert pre violončelo o orchester č.
1 od Alfreda Schnittkeho - boli totiž predvedené na úrovni profesionálnej interpretácie. Kde je príčina, že ten istý orchester - nemusím zdôrazňovať, že vynikajúci - sa zrazu ocitne kdesi hlboko pod úrovňou svojich možností? Ako je možné, že krásny hlas mimoriadne talentovanej
sólistky je zrazu degradovaný na súčasť akéhosi šedivého, monotónneho (napriek akustickým gradáciám) zvukového procesu?
Bola by to záhada, keby sme tento proces iba počúvali (z rozhlasu,
za zvukového nosiča). Lenže koncert je proces na pódiu, na scéne, a tu,
vďaka mechanizmom synestézie, vizuálny kód dopfňa-umocňuje charakter toho, ča je sprostredkované akustickým kódom. To sa, samozrejme, stalo aj v tomto prípade: príči nu negatívneho pôsobenia kvázihudobného procesu sme zrazu uvideli! V istom momente sme uvideli,
ako si ,maestro' dáva ľavú ruku do vrecka. Aby ju vytiahol až pri najbližšej gradácii a urobil ,dvojručne ' akési teatrálne gesto. Táto proce-
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dú ra sa zopakovala asi trikrát. To znamená: lntroitus znel tak, ako znel,
pretože dirigent nedirigova l; zdegradoval dirigovanie na odmávanie
taktov. Ale to nie je všetko: keď sa ,to' skončil o (nehovorím: ,keď sa
skladba skonč ila ', pretože tvrdím, že skladba neodznelo! ), nonšalantne
zhodil partitúru z pultu na podlahu. Skutočne! Ale ani to nebol vrchol povedal by som ,vrchol pádu ": , maestro" potom s úsmevom pozeral,
ako autor zbiera partitúru zo zeme. (Aby absurdné divadlo bolo perfektné, Dr. Miroslav Bázlik potom podal dirigentovi ruku.)
No comment. Presnejšie: už v predstihu som povedal, ako chápem
problém znakov a symbolov. Odkazujú v konečnom dôsledku na univerzálne princípy, na absolútne hodnoty. Nonverbálna komunikácia
nám ich prostredníctvom hovorí, že to, ča z hľadiska profánneho sveta
je kvalifikované ako ,neslušnosť", ako porušenie pravidiel , bontónu• či
ako patologický prejav autizmu, ilúzie Obermenscho atď., je vo svojej
podstate manifestác iou Zla, princípu Smrti - korelátu Chaosu, pólu entropie. Preto sa nás pri ta kýchto stretnutiach zmocňuje úzkosť a ,bezmocný hnev'. Ozval sa tu totiž nemý, avšak prenikavý , Hlas ponížených
a bitých' - nielen autora a sólistky a členov orchestra, ale aj celého
publika: všetci tu totiž dostali symbolickú facku. A keď to domyslíme:
nielen oni, ale ich prostredníctvom aj celá tradícia kultúry ducha, ktorej
zvyšky pred desiatimi rokmi pozdvihli ve rejnosť do protestu proti násiliu. 17. novembra 1999 večer koncertná sieň Slovenskej fi lharmónie vrcholnej kultúrnej inštitúcie - bola symbolickým aktom násilia zdegradované na ,zónu bezzákonnosti". , Ostrov informácie" sa zrazu utopil
v , oceáne entropie".
Kvôli spravodlivosti treba povedať, že každý má právo na vlastnú
škálu preferencií; istý typ umenia mi môže byť nesympatický, môže ma
i ri tovať, môžem mať voči nemu výhrady či dokonca odpor. Avšak v takomto prípade nemám právo (ako interpret) ho prijať a uviesť. A to ani
vtedy, keby som mal v úmysle vynaložiť v tomto smere maximálne úsilie. Vyšiel by totiž na povrch vnútorný rozpor. Nehovoriac už o tom, že
nemám právo podpísať zmluvu, strčiť do vrecka nielen ruku, ale aj honorár (na naše pomery kráľovský) a potom všetkých ,ko pnúť do zadku".
Jeden z ,kopnutých", vážený pán profesor, pobúrene poznamenal:
,V niektorých iných profesiách by za takýto ,výkon' zobrali licenciu."
Iste. No napriek tomu- ak zoh ľadníme Heideggerovu ,záväznú normu•
reflexie - všetko sa komplikuje.
.ča pa básnikovi va svete mizernom?"
FRIEDRICH HiiLDERLIN

Z mojej ,pozorovate ľne" sa tu ukázal ešte jeden aspekt debaklu v Redute. Takmer synchrónne s ním sa uskutočn ilo historické stetnutie ex-super-politikov v Španielskej sále Pražského hradu. Exprezident Lech
Walesa tam v záverečnom slove s trpkosťou o. i. konštatoval: ,Výsledky
desiatich rokov demokracie vo východnej Európe sú mizerné!' a prezident Václav Havel upresnil: , Hodnoty, o ktoré pred desiatimi rokmi išlo,
sme nedokázali presadiť." A práve to sme in concreto uvideli-zažili
v symbolickej forme v Redute.
Ako som v úvode spomenul, názov MELOS-ÉTOS som začiatkom roku
1991 navrhol spontánne. Mal byť vyjadrením oných ,hodnôt,
o ktoré nám v Novembri išlo'. Ich prednovembrovým súhrnným výrazom bola heslo ,Život v pravde'. Bolo to ,presné' heslo - vyplývalo
z podstatného deficitu ,totality'. Ten nespočíva! v neefektívnej ekonomike, ani - dovolím si tvrdiť - v terore, diskriminácii, broinwoshingu
atď., ale v tom, že pomocou materialistickej ideológie boli , vytunelované" základy kultúry ducha. Teror, diskriminácia, broinwoshing atď.,
atď. boli - a vždy sú - dôsledkom zločinu vo sfére Ducha. Boli - a vždy
sú - dôsledkom degradácie človeka - ,bytosti transcendencie' (potenciálnej) na ,koliesko v ~troji" - živoč ícho-konzumenta.
V Novembri teda ·išlo o ,transformáciu spoločnosti ', založenú na rehabilitácii Ducha, Pravdy a tým aj Étosu. Išlo o rehabilitáciu univerzálnych princípov a absolútnych hodnôt. Namiesto toho bola nastolená
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diktatúro relativizmu o pseudoliberolizmu. Proti idei Étosu bolo vznesená námietka, že predsa ide o všetky možné étosy - ide o pluralizmus.
Aká .Pravda' (s ve !'kým .P')? - každý .má" svoju pravdu .• Princípy? - to
je volovina (sie!).• Kultúro?" - potom! (sie!).
Abstrahujúc od aktuálnych metód brainwashingu - proti nim je
zrejme väčšino populácie bezmocná - môžeme stručne konštatovať, že
pripomenuté heslá sú výrazom anachronickej paradigmy poznania.
Ako so problém pluralizmu javí z hľadisko aktuálnej neklosickej paradigmy? Čo hovorí philosophia perennis? Vo februári 1990 som so ocitol
no Filozofickej fakulte UK no stretnutí s majstrom Zenu. Po fascinujúcej
prednáške so ho ktosi z masy prítomných spýtal: .Existuje jeden Zen,
alebo mnoho Zenov?" Majster odpovedal: .Existuje jeden univerzálny
Zen o súčasne toľko individuálnych Zenov, korka je adeptov Zenu."
Inými slovami: ,Všetky cesty vedú do Ríma: - je ich toľko, koľko je pútnikov, avšak ,Rím' je jeden. Treba, pravda, dodať: existuje súčasne toľko
.ciest z Ríma", koľko je tých čo idú opačným smerom.
Sú cesty, ktoré vedú k teilhordovskému .bodu Omega", o cesty, ktoré
vedú k .pólu mnohosti". Sú cesty, ktoré vedú ku vzniku ,spoločnosti-or
ganizmu vyššieho rádu" (Ilja Prigogine) - tie sú podľa prof. Júliusa
Krempaského podmienené živou kultúrou ducha; jej absencia zapríčiňuje deštrukciu .organizmu• no .množinu ego-častíc". Sú cesty do
, záhrady ľudského" (Conrad Friedrich Weizsäcker) o oproti nim cesty
do .džungle" (F. v. Hayek). To, čo sa stalo v Redute, je výsledkom aj dôkazom toho, že sme po Novembri zvolili cestu do .džungle".

, Podľa

plodu bude strom poznoný.•
EvANJELIUM

Z toho dôvodu by bolo neprípustným zjednodušením problému o prejavom nespravodlivosti, keby sme škandál v Redute kvalifikovali len
a výlučne ako zlyhanie jedinca. Z hľadiska neklosického, holonómneho
(v protiklade k tradičnému, mechanistickému obrazu skutočnosti holonómny model odhaľuje viditeľnú jednotu sveta - holomovementu =všepohybu) modelu Skutočnosti každý jav v danej sfére je .hologromom"
celku vyššieho rádu, t. j. časť obsahuje informáciu o stave príslušného
celku. Situácia v koncertnej sieni so v tejto perspektíve stáva hologromom stavu spoločnosti. Incident na koncertnom pódiu je hologromom
toho, čo sa notoricky deje no .politickej scéne". Publikum v hľadisku,
sčasti dezorientované, sčasti pobúrené, reprezentuje celospoločenskú
• mlčiacu väčšinu·.
Pre nášho dirigenta z toho vyplýva akési dvojité alibi. O to viac, že
ide o mladého človeka. Keď mladý človek uvidí, ako politická vraj-reprezentácia ,hodnoty, o ktoré v Novembri išlo" cynicky .zhodila z pultu•
a oko po nich dennodenne dlhé roky beztrestne šliape- bolo by v istom
zmysle čudné, keby to napokon neskúsil sám. Najmä keď sa dostane
k ,najvyššiemu pultu• v štáte, akým dirigentský pult v Slovenskej filharmónii nepochybne je. Môže si teraz povedať: .Som najvyššie - môžem
si dovoliť čokoľvek!" Aj si dovolí. Prečo nie? Veď .princípy sú volovina" nebudem sa predsa .no ceste do európskych štruktúr• (iná už ani vo
sne nikomu nepríde no um) zaťažovať akýmisi .princípmi tradície"! Nebudem si tu komplikovať život uvedomovaním si, že zo týmto pultom
stáli akísi .najväčší• (predstavte si Václava Talicha alebo Dr. Ľudovíta
Rajtera ako dirigujú s rukou vo vrecku, predstavte si, že Zubin Mehto
alebo Sergiu Celibidoche zhodí partitúru na zem!) -veď princíp hierarchie podľa prorokov ,dekonštruktivizmu• patrí do starého haraburdia,
o autentickej tvorbe či - s prepáčením - o .Pravde" a zodpovednosti už
ani nehovoriac. Veď ,teraz je iná doba". Máme .slobodu prejavu"!
Máme .právo na svoj názor"! - a .názor" je dnes všetko, čo si človek
zmyslí, oj ilúzia, oj pocit, aj vyjadrenie emócií atď. Preto keď mladý
,maestra• dospeje k .názoru•, že s danou partitúrou no trhu osi nepochodí - veď takáto hudba nie je oni páčioco so, oni hravá, oni sentimentálno - tok sa .právom• no ňu vykašle. Veď trh je Európa o všetko
je tovar! A tok ďalej. Inými slovami: mladý dirigent sa do značnej miery
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stol obeťou novej ,totality• - , totality trhu" o masmediálnej .menticídy". To je jedno alibi.
Druhé spočíva v tom, že dirigentovi oko verejnému či n iterovi by síce
mali za evidentné ,zneužitie právomoci verejného činiteľo" poďakovať
(.zobrať licenciu"), avšak iba vtedy, ak by verejnosť oko celok bolo
schopná . zobrať licenciu" všetkým tým, čo sú zodpovedn í za ma razmus, ktorý tu vznikol v dôsledku toho, že sa .nepodarilo presadiť hodnoty, o ktoré v Novembri išlo•, ok by občania - podobne oko v Českej
republike - povedali .Dekujem - odejdete!" Pokiar no politickej scéne dirigujú .s rukou vo vrecku", pokior .falošní hráč i" môžu beztrestne hrať
.falošné tóny•, niet predpokladov pre prísnosť v prípade výtržnosti no
muzikantskej scéne. No nie?
Je tu však .háčik" : Z hradiska humanisticky chápanej spravodlivosti
takéto alibi neplatia. Dotyčný pán by si mol vyh ľadať ,džob• kdesi, kde
postačujú pravidlá trhu o kde cynizmus patrí k ,cnostiam• - k predpokladom .úspechu". Sféra umenia to určite nie je. Umenie nie je priestorom oni pre outistické extravagancie, ani pre také či onaké prejavy megalománie. Vel'kosť umenia je no protipóle megalománie. Je založená
na približovaní so k Pravde Bytia - iba Ono je .vel'ká'. Vel'kosť umenia
je založená - zdanlivo paradoxne - no pokore. No službe umeniu - nie
na .používaní" umenia pre egoistické ciele. No princípe .Askesis", no
maximálnej koncentrácii, no maximálnej empatii. No prekonávaní .gravitácie" stereotypov, . samozrejmostí" atď. atď. To všetko sú argumenty
pre uvedený prísny ortieľ. .Jedine spravodlivý." A tu - napriek všetkej logike - sa vynára otázka: Je to naozaj tak?

,Humanizmus nie je

bohvi ečo.•

ROMANO GUARDINI

Antropocentrický obraz sveta sugeruje, že najvyššou inštanciou je tu
ľudské ratio, racionálna logika, racionalistický kalkul a kauzalita. Totalitné režimy všetkých čias a podôb ukazujú, kom ož môže rudská .spravodlivosť" dospieť. Okrem toho je v tomto koncepte prítomná skepsa:
.Keď si taký - takým oj ostaneš." Pokiar sa nemýlim, aj tento pohrad
patrí do arzenálu paradigmy poznania, ktorej základy vznikli v Grécku.
Druhý pilier európskej kultúry, izraelský, priniesol názor, že človek je bytosť evolučná, o to v tom zmysle, že sa môže nielen vzdelávať, ale aj duchovne vyvijať. Idea .evolučného človeka" tvorí napokon základ viacerých súčasných teórií osobnosti, z ktorých by som chcel spomenúť aspoň jednu - , teóriu pozitívnej dezintegrácie• Kazimierza Dabrowského.
Jej jadro spočíva v zistení, že .primárna psychická integrácia", akú nadobúdame v detstve, nie je postačujúce pre riešenie komplexných problémov, na ktoré neskôr v živote nevyhnutne začneme narážať. Vzniká
tak rozpor, ktorý vedie ku kríze - k ,dezintegrácii". Tá je riešiterná za
predpokladu, že si osvojíme ,princípy vyššieho rádu", primerané celej
škále problémov a konfliktov.• Dezintegrácia" je preto .pozitívna•, že sa
stáva predpokladom skoku no úroveň .sekundárnej integrácie", v ktorej
už nami nelomcujú emócie, .temné vášne•, vnútorné konflikty atď. , kde
.regulátorom• myslenia aj správania sa stáva vedomie. V opačnom prípade jedincovi hrozí involúcia, znižovanie preferencií, neuróza aj s následkami.
Táto teória korešponduje nielen s univerzalistickými metateóriami
ako všeobecná teória systémov, kybernetika či synergetika. Jej prototyp
nachádzame vo sfére spomínanej . Odvekej filozofie" (Philosophio perennis), najmä v múdrosti biblickej antropológie. Obdobie Adventu je
hádam tým najvhodnejším pre to, aby sme sa pokúsili reinterpretovať
azda najpodstatnejší aspekt Radostnej zvesti v súlade s naznačeným
kontextom - myslím na prikázan ie ,Musíte sa znovunarodiť z Ducha!"
Prof. Dabrowski by bol asi povedal: .Musíte si osvojiť ,princípy vyššieho
rádu' - najmä toho najvyššieho! - v opačnom prípade bude zle-nedobre!" .Radostné" je tu to .musíte'! - odha ruje totiž nový horizont, hovorí, že človek nie je odkázaný no blúdenie v začarovaných kruhoch, že
sa k nemu môže približovať. To .Musíte!" je kľúčom k slobode, kým to
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noše svetské ,Môžem si dovoliť! ' je výrazom zotročenia no úrovni ,primárnej integrácie" človeko-živočícho.
Inými slovami: ,Humanizmus nie je bohviečo " o spravodlivosť no
mieru rudského rozumu tobôž nie. Avšak nie je to , posledná inštancia".
Je nad ňou ríša slobody - poriadku slobody: slobody k disciplíne, k zodpovednosti, k empatii, k tvorbe, k evolúcii atď., oko vyplýva zo zákono
Univerzálnej Lásky-Agapé. A ten prikazuje odpustiť každému, kto poprosí o odpustenie ije to čosi diametrálne iné oko bežné ,ospravedlnenie so": nemôžem sám seba ospravedlniť, najmä z neosprovedlniterných .omylov' atď.). Nenáboženskú interpretáciu tohto fenoménu
nachádzame v Heideggerovom postuláte ,reflexie": .myslieť vlastné myslenie" znamená skonfrontovať ho s princípmi myslenia o kultúry a uvedomiť si podstatu toho, čo som pod komandom vnútorných
.temných síl" povedal či vykonal. To je krok ku slobode - regulátorom
sa stáva vedomie. Treba však dodať, že podobne ako z hľadiska teórie
systémov kvality vyššej integračnej úrovne neanulujú elementy nižšej ani Zákon Lásky .neruší ani jotu, ani čiarku Starého zákono" - zákono
spravodlivosti, jeho logiky. Preto ok sme so previnili verejne, musíme
verejne poprosiť o odpustenie. Ak sme čosi nadobudli neprávom
(napríklad honorár) - mali by sme ho venovať no verejný dobročinný
cieľ o pod.
Netreba hádam zdôrazňovať, že oni tieto závery so nevzťahujú iba
no .kauzu• z Reduty. Zákony univerzálnych metateárií sú univerzálne týkajú so všetkého. Rovnako všeobecné sú zákony Biblie; bez ohradu no
to, či si to uvedomujeme, či nie, či so nám to hodí, či nie. Vyjadrujú totiž univerzálnu Pravdu Bytia. Pravdu, ktorú síce nie je možné logicky-racionalisticky dokázať, ktorú však nie je možné v nijakom parlamente
sveto nijakou väčšinou hlasov- ani tou boľševickou, ani tou postbol'ševickou - anulovať.
To je azda jediná útecha na konci tohto roka-desaťročia-storočia-tisíc
ročia. Chvalabohu, je to útecha naj mocnejšia.

, Opakuj veľké slová
cez púšť... •

ľudstva,

opakuj ich zaťato, ako tí,

čo

išli

ZBIGNIEW HERBERT

Nemôžem no záver nepovedať niekoľko slov na margo koncepcie festivalu oko celku. Pokiar ide o .kauzu lntroitus·, festivalový výbor by mol
zabezpečiť predvedenie skladby na úrovni profesionálnej interpretácie
v budúcom ročníku. Jej temné posolstvo bude iste aj v prvom roku tretieho Milénia aspoň také aktuálne ako dnes.• Kauza lntroitus• napriek
svojej výnimočnosti - pokiar sa nemýlim, všetci ostatní interpreti vrátone slovenských excelovali - signalizuje, že postulát Étosu treba rozšíriť, že musí byť a priori garantovaný aj vo sfére interpretácie .• Kauza lntroitus' - s jej aspektmi, ktoré som sa tu pokúsil načrtnúť, napokon sugeruje, že postulát Étosu treba aj prehfbiť, t.j. vrátiť so k .hodnotám,
o ktoré v Novembri išlo".
Keď sme so pred desiatimi rokmi, začiatkom decembra, konečne
s niekol'kými kolegami zišli s úmyslom skoncipovať akési ,stanovisko",
povedal som od hoc, že táto revolúcia je revolúciou proti .pragmatizmu", že v opačnom prípade bude z toho fraška. Myslím, že aspoň teraz, keď trápny experiment posledných desiatich rokov túto hypotézu
verifikoval, je potrebné aspoň va sfére umenia s .pragmatizmom' skoncovať a obrátiť sa k absolútnym hodnotám.
Ich detekcia v umení nie je, samozrejme, jednoduchá. Keď ostaneme
no úrovni akejsi ,čistej estetiky" - nepohneme sa z miesto; všetko so tu
dá ,zdôvodniť", .vysvetliť" o ,obhájiť". Čistá estetika so totiž zaoberá artefaktmi vytrhnutými z kontextu existencie, zaoberá sa umením .in vitra·.
Z dnešného hradiska ,hudba", to nie sú akési veci-predmety, ale .procesy
muzikogenézy" - procesy komponovania, interpretovania o participovania. Tie sú vnorené do rudského sveto, to znamená do .peklo".
Vo svojom rozlúčkovom liste Festivalovému výboru (máj t. r.) v súvislosti
s apokalypsou v Kosove a s bombardovaním Juhoslávie som navrhol uro-
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biť

namiesto festivalu verejné sympózium .Umenie o totalita ll" (prvé
bolo roku 1991) s prehrávkami skladieb 20. storočia, ktoré reflektujú situáciu človeka (4/ 5 rudstva) vo svete .megavraždenia" a globálnych problémov. Dovolil som si zacitovať vtedy fragment vystúpenia
Prof. Dr. Marko Tomoszewského no Zjazde Zväzu porských skladaterov
v marci t. r. vo Varšave. Profesor v ňom pripomína názor na súčasné
umenie Teodora Wiesengrunda Adorna: .Základným axiologickým kritériom pre zistenie umeleckej tvorby je odpoveď diela na hrôzu dejín." Nazdávam so, že tento postu lát je potrebné zovšeobecniť, povedať, že rovnako .oxiologickým kritériom umeleckosti festivalu súčasnej hudby by
malo byť jeho odpoveď na hrôzu dejín". Najmä ok má vo svojom názve
ideu Étosu!
Ak by niekto mol pochybnosti o kompetentnosti Profesoro, alebo nebohého filozofa z Frankfurtskej školy, dovolím si no záver ešte jeden citát: . Aj v dnešnej dobe (no sklonku .storočia megovroždenia,) smie člo
vek spievať ( hrať, dirigovať, komponovať atď. ), avšak pod podm ienkou,
že jeho spev bude vyjadrovať lom ent, protest alebo nádej. Je to názor
Jána Pavla ll. Ten by hádam mohol byť od týchto Vianoc záväzný. Lebo
, Kultúra, ktorá nie je orientovaná no Pravdu, vedie k záhube" (Conrad
Friedrich Weizsäcker). Preto oj pre Festival by moli platiť patetické slová
veľkého básnika - aj festival Melos-Étos mal by ,opakovať veľké slová
ľudstva•, lebo iba tak so možno dostať do spoločnosti ,obrancov krárovstvo bez hraníc o mesto v popoloch".

P. s.
Aj keď som zdôraznil, že nepíšem recenziu, musím z meritórnych dôvodov, na upresnenie hraníc , topologického priestoru• hudby kompatibilnej s ideou Melosu-Étosu (ako ho vidím z mojej .pozorovateľne") povedať, že na festivale odzneli skladby vrátane slovenských, ktoré stelesňujú uvedené postuláty. Musím však predoslať, že zábavná hudba,
aj keď skomponovaná s veľkým talentom, vtipom, bravúrou, ako to bolo
v prípade Sinfonie estrovogonzo Alexandra Kozarenka (ale aj prípady
,umelecko-priemyselnej" hudby), na tento festival nepatrí. Oproti tomu
Ave Mario Iris Szeghyavej ba/o dôkazom, že lyrika (.lamenť) nemusí
byť (presnejšie: nemôže byť) ,slaďákom'; ,hudba protestu" v skladbe
Pavla Šimaia Škuľaví svedkovia (slová: Nelly Sachsová) bola dôkazom
toho, že aj drsná, , bezohľadná" poetika môže vyvola( nadšenú odozvu
(nota bene veľkej sály preplnenej mládežou!). Vladim ír Bokes svojimi
skladbami (najmä Capricciom) podľa mňa dokázal, že aj konštrukcia
môže prinise( vizionársky výsledok o tým aj záblesk ,nádeje'. Jej naplnením bola Serenáda Valentina Silvestrova - hudba smerujúca k Transcendencii. Mala, pravda, odznieť na konci koncertu -je to totiž dielo,
po ktorom môže nastať už iba absolútne Silentium. A potom Vianoce.
Stal sa opak: Ľvovskí virtuózi uzavreli svoj koncert spomínanou • extravagantnou• skladbou, ktorá nás zaviedla až kdesi do Hollywoodu či do
akéhosi , hudobného mekdona/da'. Dovolím si preto poznamenať, že
ak by mal festival v budúcnosti ,pragmaticky' zohľadňova( kritériá ,entertainmentu", tak by mal - kvôli elementárnej logike - na terajší názov
rezignovať.

Dúfajme však, že sa naše rozlišovacie schopnosti budú - napriek
všetkému - rozvijať. Napokon nemáme alibi - všetci sme už takmer
2000 rokov k tomu vedení. Vlastne ešte dlhšie: Upanišády sú, pokiaľ sa nemýlim, staršieho dáta o prikázanie , Máte pred sebou tivot
o Smrť - vyberte siľ je v Starom zákone. Iba takéto rozlišovanie - v realite aj vo sfére symbolov, na všetkých úrovniach spoločenského bytia - by mohlo spôsobiť, že by sa náš lntraitus na ,ceste do Európy' do Európy duchovnej ,kultúry - mohol stať výzvou Východu adresovanou Západu, aby sa aj on vydal na túto cestu. Cez Vianoce bude čas,
aby sme na to mysleli. Vianoce sú na to, aby sme si uvedomili, že alibi
nemá nikto.
tJ HUDOBN Ý ŽIVOT) 12) 1999

DNI STAREJ HUDBY
V bohatej ponuke jesenných hudob ných podujati nechýbal ani tohto roku
festival Dni starej hudby, ktorý sa pomaly, ale isto, blíži k prvému, jubileu:
v dňoch 18. - 25. októbra sa uskutočnil
už štvrtý ročník, festival teda aj v komplikovaných ekonomických podmienkach dokazuje svoju životaschopnosť.
Náplň tvorilo sedem koncertov, dva semináre, majstrovská trieda, novinkou a
obohatením programu bola filmová
projekcia. Tohto roku sa, žiaľ, napriek
veľkej snahe organizátorov (Centrum
starej hudby a RaRa Musica) nepodarilo
zabezpečiť predvedenie Fašiangových nešporov P. P. Roškovského, takže prvý raz
na festivale nebola zastúpená staršia
slovenská hudba. Inak dramaturgia ponúkla opäť veľmi zaujímavý a hodnotný
program. Tak trochu sklamaním bol iba
úvodný koncert, na ktorom účinkoval
francúzsky súbor Ensemble Baroque
d e Nice spolu s našou Musikou aeternou. Pomerne veľké teleso (nielen na
naše pomery) viedol od prvých huslí
väčšinou Gilbert Bezzina, ale jeho hra
nepre svedčila. Napriek tomu, že nepochybne ovláda dobre francúzsky štýl.
spôsob hry, jeho výkon vyvolával rozpaky, pôsobil dojmom akéhosi ustavič 
ného pocitu neistoty, rozkolísanosti
(nešlo o to správne napätie, ktoré charakterizuje každú dobrú interpretáciu) menej v suite Scylla et Glaucus JeanaMarie Leclaira či Camprových Les Fttes
Vénitiennes než v Leclairovom Husľovom
koncerte C dur op. 7 č. 3, ktorý nedávno
v Bratislave hral i Peter Zajíček. Rozdiel
tu bol očividn ý v prospech nášho interpreta. Ani Concerto a mol op. 7 č. ll
Giuseppe Valentiniho ma nenadchlo,
nielen pre únavnú nekončenú fúgu,
ktorú akoby skladateľ nevedel skončiť,
ale pri takom veľkom počte hráčov predovšetkým zvukovo. Keď sa na záverečné dve skladby - Corelliho Concerto
grosso D dur op. 6 č. 4 a Geminianiho
Concerto grosso g mol op. 3 č. 2 postavil
pred veľký orchester vedúci súboru
Musica aeterna, predsa len získala znejúca hudba tú pravú taliansku .šťavu•,
poslucháč si mohol predstaviť, ako
znela kedysi nie pri bežných, ale pri
tých slávnostnejších pn1ežitostiach. Na
pozitívnu zmenu zareagovala i preplnená Moyzesova sieň, keď si • vytlieskala" prídavok, no i tak tento koncert
(!l
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zaostal za pamätným otváracím koncertom minulého ročníka s M.-L. Tesseidreovou.
Druhý koncert (I9. I O. v Jezuitskom
kostole) mal. naopak, veľmi slabú návštevnosť. No tí, čo tam, neboli, môžu
naozaj ľutovať. Purcell Cho ir s dirigentom Gyorgyom Vashegyim je totiž
jedným z najlepších komorných vokálnych telies, aké u nás doteraz účinko
vali. Navyše predviedli vyslovene
.festivalový", exkluzívny program Responzóriá excentrického a kontroverzného Carla Gesualda da Venosa.
Sestnásť spevákov komorného zboru
z Budapešti disponuje nielen absolútnou intonačnou istotou (nenarušila ju
ani hlúpa, nekultúrna zvonkohra na
bratislavskej Starej radnici, ktorá, žiaľ,
už neodmysliteľne dotvára .kolorit"
Starého Mesta a úspešne ruší rôzne podujatia v okolí), vyrovnanosťo u a plastickosťou hlasov, ale dokáže tiež vdýchnuť tejto krásnej hudbe život v každom
slove, detailnom záchveve afektu, teda
tam, kde bol Gesualdo veľkým maj strom aj mimo madrigalov. Jeho Responzóriá však nie sú natoľko manieristické
ako madrigaly, sú cirkevnou hudbou
v tom pravom zmysle slova. Len škoda,
že koncert bol pomerne krátky (i napriek náročnosti programu), resp. že
nedal ešte viac vyniknúť nádhernej Gesualdovej vokálnej polyfónii v jej prirodzenom hudobnom kontexte - gregoriánskom choráli.
Nielen koncert hudby .a cappella"
bol novinkou v dramaturgii festivalu,
na ďalšom (21. I O.) sme mohli v Bratislave prvýkrát počuť dychovú harmóniu (Harmoniemu sik ): na Bratislavskom hrade sa predstavil medzinárodný
súbor Maria Theresia Harm onie, zložený z hráčov hrajúcich na kópiách historických nástrojov z troch stredoeurópskych krajín bývalej Habsburskej
monarchie: klarinetista R. Faltynek
a fagotistka P. Gamwegerová sú z Rakúska, klarinetista Róbert Sebesta, hráči
na prirodzených rohoch R. Linner
a F. Kováč zo Slovenska a fagotistka
K. Sebellaová z Maďarska. Súbor predviedol Sinfoniu B dur č. 4 pre dychové
nástroje Johanna Christiana Bacha, Sexteto Es dur Franza Danziho a pôvodnú
verziu Mozartovej Serenády Es dur KV
375. Vo svete neexistuje podľa našich

vedomostí zatiaľ veľa podobných zoskupení a Maria Theresia Harmonie má
už dnes, po roku svojej existencie, vysokú medzinárodnú úroveň. V krátkom
čase dosiahol súbor dokonalú súhru,
ktorá je v tomto žánri mimoriadne náročná. veď aj každý dychový nástroj
sám osebe je veľmi citlivý. Navyše program bol veľmi ťažký (.maximalistický",
no zároveň .reprezentačný"), blysli sa
v ňom hráči aj ako sólisti, najmä v Danziho kompozícii.
Veľmi dobrú úroveň mal aj druhý
koncert (tentoraz mimoriadne dobre navštívený) v Jezuitskom kostole
22. I O. Musica aeterna predviedla
spolu s trnavským komorným zborom
Musica vocalis pod vedením dirigenta
Bra nislava K ostku program, ktorý
bolo možné nazvať .rímske nešpory·.
Na úvod zaznela premiéra skladby
súčasného slovenského autora, čo sa už
tiež stalo trad íciou festivalu: Toccata
sopra due toccate di Claudio Monteverdi,
vokálno-inštrumentálna skladba (aj
s mg-pásom) Daniela Mateja, inšpirovaná Monteverdiho toccatami k Orfeovi
a Mariánskym nešporom. Autora oslovila najmä rytmická pulzácia barokových predlôh a .pohraJ• sa s ňou velíni
vtipne - v duchu jeho poetiky získala
v strede skladba až jazzovú pulzáciu,
potom sa oblúkom vrátila k pôvodnej,
úvodnej hudbe. Bol to vhodný úvod
koncertu a dobre zapadol do jeho celkovej dramaturgie, lebo nasledovali štyri
veľké a náročné diela - žalm Beatus vir
pre soprán, alt, zbor, s lá čikové nástroje
a basso continuo od. žiaľ, málo známeho a hraného, no špičkového reprezentanta rímskej školy Pietra Paola
Benciniho, žalm Dixis Dominus pre sóla,
zbor, sláčikové nástroje a basso continuo Alessandra Scarlattiho a dve
vrcholné diela katolíckej cirkevnej
hudby z rímskeho obdobia (i z jedného
roku - 1707) G. F. Händela - marián ska antifóna Salve Regina HWV 241 pre
soprán, sláčikové nástroje a continuo,
na záver žalm Laudate pueri Dominum
HWV 237. Bencini, Scarlatti i záverečný Händel sú náročné diela okrem
svojej vnútornej substancie aj d.fžkou,
rozsahom. Dirigentovi, zboru i orchestru sa i túto stránku poda rilo úspešne
zvládnuť, azda by sa žiadali len menšie
ritardandá uprostred skladby (doslova
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rušivá bola pauza uprostred záverečnej
doxológie v Bencinim). Sólisti Jana
Pastorková, Petra Noskaio vá, An drej Ra p a n t a Stanislav Beňačka
prispeli k veľmi dobrému celkovému
dojmu, milo prekvapil najmä neznámy
tenorista z trnavského zboru (nielen
preto, že dobrých tenoristov je stále
ako .šafranu " i v tomto žánri). Vrcholom koncertu i jedným z vrcholov festivalu bola nepochybne krásna Händelova antifóna Salve Regina pre sólový
soprán. Kamila Zaj íčková predviedla
v spevácky i obsahovo náročnom parte
suverénny výkon, bez najmenších
technických problémov, s veľkou výrazovou paletou, nádhernými pianami
v . Ad te clamamus, ad te suspiramus"
i potrebnou s ladkosťou v .o clemens,
o pia, o dulcis Virgo Maria ". Takáto interpretácia znesie i tie najprísnejšie
kritériá. Sólistke výdatne pomohol
orchester (s istým organovým sólom M. Dobiášovej).
Predposledný koncert (23. 10.
u Klarisiek ) patril tak ako minulý
rok poľským interpretom. Concerto
Polacco s umeleckým vedúcim
Markom Toporo wskim môže byt
v dramaturgii vzorom väčšine našich
interpretov. Program, podobne ako
v prípade minuloročného súboru
Agaty Sapiechovej, tvorila predovšetkým poľská hudba: inštrumentálne sonáty, canzony Mardna Mileczewského a Adama Jarzebského
pretkávali vokálne duchovné koncerty Stanislawa Sylvestera Szarzynského (Jesus spes mea), Frandszka Liliusa (resp. Gigliho, Tua lesu dilectio),
Macieja Wronowicza (In du/ci ju bilo)
a Mikolaja Zielenského (ofertórium
Viderunt omnes). No nielen preto to
bol zaujímavý a hodnotný koncert.
Inštrumentálne sóla, najmä husľové,
síce nedosahovali úroveň minuloročného koncertu, zato tým viac sa
blysla sopranistka Anna Mikolajczyková . Vo všetkých skladbách i v Buxtehudeho kantáte Fallax mundus
a dvoch záverečných anonymných via nočných pastorelách z 18. storočia
(ktoré však dramaturgicky trochu
z programu .trčaW ) - dokázala, že o interpretácii starej hudby vie toho velíni
veľa. Zielelského vianočné ofertórium
s pôvodnými autorovými dirninúciarni
patrí svojou ob ťažn osťou k tomu najnáročnejšiemu, čo môže spevák predvádzať. Jednotného ducha vtláča poľskému
súboru organista M. Toporowski, výborný continuový hráč.
Skutočn ý m vrcholom Dní starej hud-

by '99 bol záverečný koncert (24. 10. na
Bratislavskom hrade): súbor Sonnerie
i jeho umelecká vedúca huslistka Monica Huggettová patria k absolútnej
špičke súčasného i nterpretačného umenia. Nielen súbor, ale aj program kon certu, zostavený z anglickej (Thomas
Baltzar, John Jenkins, Christopher
Simpson, William Byrd, William Lawes,
anonymus) a francúzskej (Jean -Marie
Leclair, Marain Marais, Joseph-Nicolas-Pancras Royer, Jean-Philippe Rameau)
barokovej hudby, bol reprezentačný,
navyše ukázal aj vynikajúce sólistické
kvality spoluhráčov svetoznámej huslistky. Garry Coo per demonštroval
v Suite c mol z Pieces de clavecin (Premier
Livre) J. N. P. Royera priam neuveriteľné technické schopnosti. najmä v La
Marche des Scythes a nástroj mu vo forte

znel ako veľký barokový orchester.
na viole da gamba Emilia Benjaminová zasa v Suite ďun gout étranger
M. Maraisa ukáza la celkove vysokú
kultúru hry, veľmi pekný, .guľatý" tón
(v prvej - . anglickej" - polovici programu bolo badať sem-tam trochu neistory vo vysokých polohách náročných
divízií) . Dominujúco u osobnosťou tak
v sólových, ako aj v komorných skladbách bola však charizmatická M. Huggettová. Nielenže na barokových husliach nepozná ani najmenší technický
problém a s nástrojom sa doslova pohráva, .ťažiac " z neho až neuveriteľné
Hráčka

výrazové možnosti, ale hudbe- v tomto
prípade anglickej a francúzskej - vie aj
dokonale vt la čiť pečať osobnostného
prejavu pri zachovaní jej štýlových osobitostí. Tento koncert, to boli dve dokonale sa doplňujúce polovice, pozostávajúce tak zo sólovej (o. i. známe variácie A Division on John Come Kiss me Th.
Baltzara), ako aj komornej hudby Fantasy inD J. Jenkinsa, Sonata .Le Tombeau· op. 5 č. 6 J.-M. Leclaira a záverečn ý Concert l z Pieces de clavecin en concert J. -Ph. Rameaua, inte rpretovaný
s t ypickým francúzskym šarmom.
V Bratislave sme počuli už viacerých
vynikajúcich huslistov (S imon Standage, Elizabeth Wallfischová, John Holloway, Enrico Gatti), ale zdá sa, že
M. Huggettová je z nich dnes najlepšia.
Svoju veľkú muzikalitu, ale aj prirodzenosť. humor a dalšie dary ducha rozdávala M. Huggettová aj
v majstrovskej triede komornej hry
na Konzervatóriu 25. 10. Nečudo,
že i krátkodobé kurzy takýchto
vynikajúcich interpretov oslovujú
u nás čoraz viacej mladých ľudí.
jedno, či hrajú na dobových nástrojoch, resp. ich kópiách, alebo na
moderných nástrojoch. So záuj mom nielen mladých začínajúcich
umelcov, ale aj pedagógov dychových nástrojov sa na Konzervatóriu
stretol i seminár člen ov súboru Maria Theresia Harmonia, ži a ľ, malú
návštevnosť zaznamenala novinka
fest ivalu - projekcia velíni zaujímavého filmu Enigma KV 612b
o fragmente Mozartovho koncertu
pre basetový roh a jednom z najvýznamnejších staviteľov basetových rohov - bratislavskom nástrojárovi Theodorovi Lotzovi. Vo filme
francúzskej produkde nakrútenom
na mnohých miestach Európy (i na
Slovensku) sa v takmer detektívnom príbehu objavil popri viacerých neznámych nových tvárach
i .starý mág" výskumu hudobného kla sicizmu H. C. Robbins Landon. Nebolo
by zaškodilo, keby film boli videli aj niektorí naši filmoví a televízni tvorcovia,
známi svojou povrchn osťo u a znásilňo
vaním faktov (pravda, až na výnimky).
Boli by spoznali, ako sa robí dobrý, zaujímavý a profesionálne natočený film.
No ľutovať môžu všetci, čo tam neboli,
lebo projekcia bola ako nový typ podujatia rozhodne prínosom k programu
Dní starej hudby. Treba si len želať. aby
takéto dobré nápady neopustili organizátorov ani budúci rok... t!l
LAD IS LAV KAČIC
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TýžDNE ŽIDOVSKEJ KULTÚRY
V auditóriu Rakúskeho rozhlasu (Radiokulturhaus) boli v novembri Týždne
židovskej kultúry, ktoré sa v tomto roku
celkom jednoznačne zamerali na tú oblasť diasporového židovstva, ktorú
označujeme ako sefardickú alebo sefa rdskú. Je to obla sť tiahnuca sa od Portugalska a Spanielska až po Bosnu
a Hercegovinu, Grécko, Turecko a severnú Afriku.

DAV l o SALTI El

Celú túto obla sť na rozdiel od aškenázskeho (severného a severovýchodno-západného európskeho duchovného prúdenia) možno považovať za teritórium, ktoré len čaká na hlbšie
a dôkladnej šie spoznávanie a na vyčer
pávajúci etn omuzikologický výskum.
Malou sondou do tohto duchovného
sveta boli také koncerty ako napríklad
Spomienky na Sarajevo v podaní Flory
Jagodu a jeho komorného združenia,
Sefardické piesne v podaní Anthonyho
Colemana. Židovské piesne z oblasti
musulmanského teritória prezentoval
Yacoub B'chiri a piesne zo Spanielska,
Turecka a Grécka David Saltiel so svo jím vokálno-inštrumentálnym komorným telesom. Na tomto koncerte som sa
zúčastn il (27. novembra), moja recenzia
však bude len malou sondou do pozoru hodného programového projektu.
David Saltiel je kantorom v Solúni.
Do svojho komorného telesa pojal ženský hlas (Sofia Neohoritu) a inštrumentalistov, hrajúcich na takých nástrojoch
ako napríklad lyra of Istanbul, quanun,
ud, tradičné husle s netradičným držaním sláčika a tvorením tónu a bicie
nástroje. V dramaturgickej skladbe
programu sa objavili piesne pozdravujúce šabat, piesne viažuce sa na sviatky
púrim (viď kniha Esther. .. ), romance
z oblasti Grécka a Turecka, piesne z oblasti Cierneho mora. Po stránke obsahovej prevažovali piesne ľúbostné, erotické, ale i úsmevné, často s prozaickou
svetskou tematikou. Aby bolo zrejmé,
ti HUDOBN Ý ŽIVOT] 12] 1999
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nešlo tu o piesne synagogálne, i keď
najmä po stránke hudobnej bolo možné
rozpoznať niektoré kantilácie, objavujúce sa v tóre. Ide o paleografické znamienka, ktoré sa dešifrujú ako kon štantné melodické fragmenty so svojským melodickým, modálnym a rytmickým charakterom. Žiaľ, klasická paleografia sa tomuto najarchaickejšiemu
teritóriu venuje len veľmi málo. Len
sčas ti by bolo možné za triediť tieto sefardické piesne podľa kl'úča gréckych
tetrachordov.
Piesne z oblasti Turecka pripomínali
často kantilácie zo súr koránu, alebo interpretácie indických véd či upanišád.
V porovnaní s naším tonálnym mysle ním je to oveľa vzrušujúcejšie, jemnejšie, diferencovanejšie chápanie intervalov, s pôsobivými tvarmi štvrťtónových
kombinácií a hudobných tvarov, so zložitým rytmickým ďenením . Celá príťažlivosť interpretácie vychádzala zo
súhlasného jednohlasu, ktorým bol
ozdobovaný nepredstavitefuou krásou
fioritúr, rytmickým a metrickým rozdrobovaním procesu a vedomým obchádzaním i toho najmenšieho náznaku
harmonického myslenia, čo by celkom
narušilo charakter piesní. I tu je obrovský rozdiel medzi aškenázskymi a sefardskými piesňami. Lebo predsa len tá
časť diasporového židovstva, ktorá bola vtiahnutá do vývojového procesu
európskeho hudobného myslenia, sa
nemohla ubrániť vplyvom, sprevádzajúcim vývoj slohov a kompozičných
smerovaní. V aškenázskych piesňach je
harmonické myslenie súčasťou ich hudobného tvaru. Považujem to za dôležitú informáciu pre toho, kto bude čí
tať túto recenziu a tak si bude chcieť
pr edstaviť charakter piesní, ktoré odzneli. Teda j ednoznačne: n ekonečne
kvetnatý jednohlas a celé záhony ozdôb, cifrovaní, kfzavých pásiem a metro-rytmických variantov; časopri e sto 
rové rozdrobovanie kontinuálneho procesu - jeho narúšanie a opätovný
návrat k súhlasnosti. Toto nepretržité
napätie tvorí svojský dynamizmus
piesní. Kým v piesňach aškenázskych sa
používa jazyk jidiš, v piesňach sefardských sa používa jazyk z tej lokality, na
ktorú sa pi eseň viaže, alebo niekedy
i jazyk ivrit, ktorý si v sefardskej kultúre
zachoval oveľa väčšiu istotu a lingvistickú autenticitu ako v kultúre aškenázskej. V dramaturgickej skladbe sa objavili tak piesne archaické, ako aj rela-
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tívne nové - viažuce sa na druhú svetovú vojnu ako aj na holokaust. Sila
tradície je taká výrazná, že pre bežného
poslucháča je nesmierne ťažké spoznať
obdobie vzniku piesní. Spomínam to
preto, aby si niekto nemyslel, že sefardské piesne sú uzavretou historickou hudobnou kapitolou. Týždne židovskej
kultúry, ktorých organizátorom je Židovské múzeum vo Viedni a Židovská
náboženská obec, slúžili na to, aby
prekonali jednostranný pretrvávajúci
pohľad na židovskú hudobnú kultúru a
aby sa ukázala mnoh ovrs tvovosť jej
žriediel a geografických okruhov i etnomuzikologických konfrontácií.
Viedeň ako hlavné mesto hudby opäť
preberá svoju priekopnícku úlohu a s veľ
kou dávkou predvídavosti na prahu nového milénia vstupuje do projektov,
ktoré budú mať v budúcnosti nesmierny význam. Mapuje nové, zdanlivo odľahlé, v podstate menšinové hudobné teritóriá a vkladá ich do mozaík
celkového panoramatického obrazu
sveta. (O
IGOR BERGER

KALEIDOSKOP]
Ondrej Jánoš ka (14 r.), víťaz súťaže Prešporský Paganini roku 1997, koncertoval
v dňoch 9 . - 18. novembra v USA. Vystúpil v St. John's College v Annapolise hlavnom meste Marylandu, no pôde Univerzitného klubu v Pittsburghu, na koncerte pri príležitosti osláv 1O. výročia
Nežnej revolúcie v Corcoran Gallery and
Museum of Arts vo Washingtone, O. C.
spolu s Petrom Breinerom, Tanyou Halkovou o Vlodimirom Martinkom a v Dean
Acheson Auditorium na State Department vo Washingtone.
Ondrej Jánoško, sprevádzaný klaviristkou Ivetou Sobovou, predniesol americkému publiku skladby Paganiniho, Wieniawskeho, Vitaliho, Sorasateho, Verociniho, Schuberta o ďa l ších skla dateľov.

Vážení spolupracovníci
HUDOBNÉHO ŽIVOTA!
Prosíme, uvádzajte na kanci Vaš ich
príspevkov adres u bydliska a rodné
číslo,

prípadne aj číslo bankového účtu .

Pokiaľ

to je možné, odovzdávajte nám
Vaš e príspevky na disketách.

Ďakujeme za pochopenie.
Redakcia HŽ.
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FESTIVAL SLOVENSKEJ ZBOROVEJ TVORBY PREDSA BOL
V úvode prvého koncertu moderátorka
Izabela Pažítková porovnala prvý ročník
(október 1996) s práve otváraným druhým. Neveselé porovnanie odzrkadľuje
reálnu situáciu v našej kultúre. Počet
koncertov klesol zo 6 na 4, počet
zúčastnených zborov z 24 na 14, namiesto 99 skladieb slovenských autorov
odznelo len 53, namiesto 49 skladateľ
ských rukopisov ich bolo len 32. Pred
tromi rokmi hlavný organizátor propagoval podujatie pozvánkou, plagátom,
bulletinom a pre zahraničných pozorovateľov (prišli z piatich krajín) aj bulletinom v anglickom jazyku. Tentoraz
zvýšilo len na pozvánku a bulletin. Ani
STV už nenakrútila o podujaú krátky
film ako vtedy. 2 7_ a 28. novem bra
1999, podobne ako tri roky predtým,
chýbali na koncertoch oficiálni predstavitelia ministerstva kultúry a teraz aj
magistrátu, ktorého primátor poskytol
podujatiu záštitu. Aj toto odzrkadľuje
postoj oficiálnej štátnej kultúry k vážnej
hudbe. Je pravda, že podujatia podobného typu sú orientované na užšie, vyhranené publikum, ale tým viac by mali
byt v rámci kultúrnej politiky preferované pred komerčne ladenými festivalmi. Našťasúe v publiku (na troch zo
štyroch koncertov početnom) nechýbali
hudobní skladatelia, zbormajstri bratislavski i z regiónov a tí, čo majú radi
zborový spev.
Ak vychádzame z názvu podujatia,
výber skladieb, ktorý odznel na štyroch
koncertoch, nebol celkom reprezentatívny. Chýbali predovšetkým najlepšie
(spravidla aj najťažšie ) a najnovšie
kompozície. No aby taký bol, museli by
festival organizovať profesionálne hudobné inštitúcie a skladateľská obec.
Amatérske zborové hnutie, zastrešujúce
Národné osvetové centrum a ním menovaná dramaturgická komisia museli
vychádzať z toho, čo zo slovenskej
tvorby v amatérskych zboroch žije.

SÚŤAŽ
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Možno považovať za úspech, že 4 skladby (pred tromi rokmi ich bolo 6) odzneli premiérovo, a to Gahérove Lidice,
Mikulova prepracovanie Cikkerovej
piesne Trebišov to vala/, Vyznanie od Igora
Bázlika a slávnostná Omša b mol od J. L.
Bellu. Posledne uvedená skladba bola
bezo sporu dramaturgickým vrcholom
podujatia, ktoré, poriadané v rámci
Roka kresťanskej kultúry (ale bez osobitej dotácie z tohto titulu), prenieslo
ťažisko na tvorbu sakrálnu. Tá znela
nielen na dvoch chrámových koncertoch v evanjelických kostoloch v Petržalke a na Panenskej ulici, ale čiastočne
aj na jednom z koncertov v Primaciálnom paláci. Tu vystúpenie trnavskej
Cantica Nova vrcholilo kvalitnou interpretáciou Hrušovského žalmu 122 a MSZ
Nitria pod vedením Paľa Procházku uzavrel svoj hodnotný program tromi sakrálnymi skladbami Jozefa Rosinského,
ktorého tvorbu ako Nitrančana systematicky propaguje. V chrámoch po tom zneli predovšetkým Bella, Schneider-Trnavský, ale aj časti z Omše mla dého Miroslava Kroupu vo výbornej interpretácii Bratislavského chlapčen
ského zboru, zaujímavá Suchoňova
(predsmrtná) jednohlasová Slovenská
omša v čistom predvedení komorného Billovho zboru z bratislavského
Konzervatória, ďalej Bajan, Fabri,
Mayrberger, Batka, Krák i zo starosloviensko -byzantskej liturgie čerpajúci
Petrašovič a Ladižinský. V svetskej časti
programu už tradične silne bola zastú pená transkripcia ľudového materiálu
od popredných skladateľov (Mikula,
Hrušovský, Suchoň, Klimo, Cikker, Novák, Breiner, Zemanovský, Očenáš,
A. Moyzes ). Osobitne treba oceniť kompletné uvedenie Troch východoslovenských
impresií Dezidera Kardoša v kultivovanom prednese Speváckeho zboru slovenských učiteliek Ozvena (S. Mironov). Tento zbor mal byť- a aj bol - zla-
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tou bodkou za prvým koncertom (podobne ako Procházkova Nitria koncertu
druhého ). Vyzdvihnúť však treba aj jediného reprezentanta kvalitných východoslovenských detských zborov Búdov detský zbor z Popradu (uviedol
v druhom predvedení Hatríkovu kompozíciu Nie som človek, predsa žijem)
a bratislavský Tempus len s tretím predvedením 6dy na deti pre klavír, zbor
a orchester od svojho mladého dirigenta
R. Faltusa. Mimoriadne silné zastúpenie
mali tentoraz zbory mládežnícke (stredoškolské), ktoré v hlavnom meste
úplne absentujú, takže opäť zažiarili
• vidiecke" centrá: Tma va, Prievidza
(Úsmev i Prieboj ) a s prižmúrením oka
aj Vranov (Ozvena). Ak by sme striktne
hodnotili úroveň interpretácie (a to sa
týka takmer všetkých zborov, pretože to
je pravidlom v amatérsky pestovanom
speve), zaznamenali by sme určité výkyvy v zvládnutí jednotlivých čísel
programu aj v porovnaní so štandardom, aký tieto telesá dosahujú na iných
podujatiach. Celkove však bola umelecká úroveň koncertov dobrá a výber
účastnikov (azda s jedinou výnimkou)
správny. Ak sme hovorili o odchýlke od
štandardu, neznamená to, že vždy išlo
o pokles. Napr. Bratislavský akademický
zbor na posledn om koncerte spieval
podstatne lepšie než pred rokom na Celoslovenskej súťaži komorných zborov.
K už spomínaným vrcholom festivalu
bezo sporu patrí aj spojené vystúpenie
speváckeho zboru Adoremus, ktorý
spolu s pezinským telesom Ad una
corda má všetky predpoklady zmocniť
sa na úrovni spomínanej Bellovej slávnostnej omše.
Ak nastanú pre kultúru lepšie časy,
bude možné dodať tomuto festivalu aj
väčší spoločenský lesk, aký by si vzhľa
dom na funkcie, ktoré už teraz napfňa,
zaslúžil. ~
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ŠTEFAN ALTÁN

DIVYD - HŽ

noty • partitúry • CD • knihy o hudbe

klasika • jazz • world music

811 02 Bratislava, Palackého 2, Tel/Fax 07 54418139

predajňa CD Hummel Music
Múzeum J. N. Hummela, Klobučnícka 2, Bratislava
divyd@comvutel.sk
http://www.computel.sk/-divvd

AKO SA VOLÁ ZATIAl! NAJROZSIAHLEJ~IA ENCYKLOPEDICKÁ
PRÁCA Z OBLASTI JAZZU , KTORÁ JE SÚČASŤOU
ROZSIAHLEHO ŠIROKOSPEKTRÁLN EHO PROJEKTU?

Zo správnych odpovedí vy losujeme výhercu,
ktorý v redakcii HŽ obdrží kupón na výber hudobnín
v predajni Music Forum.
Odpovede zasielajte na adresu redakcie HŽ s uvedením
adresy, tel. čísla, príp. faxu odosielateľa.
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UVEĎTE NÁZVY TROCH KOMPOZÍCIÍ AMERI CKÉH O SKLADATEĽA
GEORGEA CRUMBA.

Zo správnyéh odpovedí vylosujeme výhercu,
ktorý získa CD od spoločnosti DIVYD.
Odpovede na súťažnú otázku posielajte na adresu redakcie.
ti H U DOBNÝ ŽI VOTj 12] 1999

KoNCERT
MIROSLAVA DVORSKÉHO
Tenorista Miroslav Dvorský mal koncom novembra 1999 dvojnásobný dôvod pre radosť: prezentoval svoj profilový CD nosič s názvom Arias a pred
preplneným koncertným štúdiom Slovenského rozhlasu úspešne (naživo )
prezentoval svoje spevácke umenie
(26. ll. ). Mladý muž, ktorý bol doposiaľ tak trochu v úzadí slávneho
brata, postupne vyzrel na osobnosť žia danú na najznámejších koncertných
a operných scénach. Je to dnes azda
najfrekventovanejší slovenský operný
spevák v európskych domoch. Vystúpenia do konca roku 1999 mu nedajú
doma ani sa zohriať. Umelec totiž okrem
pražského ND hosťuje aj v Spanielsku,
Viedni, Mníchove, Japonsku, Anglicku (Leeds), Brne -a medzitým účinkuje
v Bratislave.
Koncert za
spol u účasti
Symfonického
orchestra Slovenského rozhlasu bol umeM. D VO RSKÝ S
leckým zážitkom
vďaka
hlavnému sólistovi i ďalším aktérom
večera. Na prvom mieste treba spomenúť dirigenta Olivera Dohnányiho,
ktorý v dvoch predohrách - k Rossiniho
Strake zlodejke a k Verdiho Sicz?skym nešporom - strhol publikum do nadšených
ovácií. Dohnányiho umelecký životopis
sa napfňa úctyhodnými šancami. Dozrel ľudsky aj umelecky. Je dirigentskou
kvalitou európskej úrovne - svojím postojom k orchestru, presným gestom,
se ri óznosťou naštudovania, stále prítomnou energiou i okamžitými reakciami.
Miroslav Dvorský si pozval na koncert ako spoluúčinkujúcu Ľubicu Vargicovú, ktorá vyšperkovala koncert nie len brilantnými fioritúrami, ale aj ľah 
kosťou, sniyosťou a poéziou. Napríklad
Donizettiho ukážkou z Lindy di Chamonix či duetom Gildy a Vojvodu z Verdiho Rigoletta, alebo - ako prídavok prípitkom z Traviaty. Mimoriadne sa
páčil barytonista Vladimír Chmelo,
t!l HUDOBNÝ ŽIVOT) 12) 1999

ktorý pôsobí aj v Prahe, aj v SND. Jeho
vrúcny prejav je podčiarknutý ideálnou
rezonanciou hlasu, ktorá mu teplý
barytón prifarbuje a tak vytvára imaginatívne akustické čaro. V jeho podaní
zaznela ária Valentína z 2. dejstva
Gounodovej opery Faust a Margaréta
a .osviežujúca" ukážka z Wagnera pieseň Wolframa o večernici z Tannhäusera.
Miroslav Dvorský si vybral svoje
.glanz"-čísla: áriu Nemorina z 2. dejstva
Nápoja lásky a dueto Nemorina a Bekara - takisto z 2. dejstva tejto Don izettiho
opery (dueto interpretoval s Vladimírom Chmelom) - teda z opery, s ktorou
kedysi začínal v SND i na televíznej obrazovke v československo-talianskom
koprodukčnom filme. Prvú polovicu
koncertu korunoval recitatívom a áriou
Fausta z 3. dejstva opery Faust
a Margaréta .
Všetko repertoár, v ktorom
umelec demonštruje stále svoj
lyrický fond,
hoci už sem~ tam s kovovou
~ razanciou: na~ pnK.lad v ukáž.ľ ke z Rigoletta
Ľ. VARGICOVOU
( náročný recitatív a ária Vojvodu z 2. dejstva opery) alebo v recitatíve a árii Edgarda z 3. dejstva opery
Lucia di Lammermoor. Nádherne korešpondoval s L Vargicovou v duete Gildy
a Vojvodu z l. dejstva Rigoletta.
M. Dvorský je už sformovaný hlasovo
a umelecky na vysokej osobnostnej báze,
ale má ešte pred sebou aj cestu hladania
ďalších jemností výrazu, kontrastov
a jemnôstiek speváckeho umenia.
Stretávať sa s podobnými osobnosťami, akou je Miroslav Dvorský, je pre
poslucháča zážitkom umenia i ľud
skosti.
TERÉZIA URSÍNYOVÁ

DNI CHORVÁTSKEJ KULTÚRY
Bolo mi úprimne ľúto, že otvárací kon cert Dní chorvátskej kultúry (3. novembra) bol takmer utajený. Intímna
sála Zichyho paláca bola síce zaplnená
pozvanými hosťami , no úroveň a atmosféra tohto podujatia by si bola zaslúžila

osloviť širší okruh verejnosti. Zdrojom
zážitku bolo vystúpenie dvoch mladých
chorvátskych vokálnych sólistiek, sopranistky Martiny Zadrovej, víťazky
2. ročníka speváckej súťaže Hommage
a Lucia Popp, a mezzosopranistky Dubravky Šeparovičovej. Obe sympatické
umelkyne sú absolventkami Hudobnej
akadémie v Záhrebe a v rámci postgra duálneho štúdia spolupracovali tiež
s prof. Evou Blahovou. Práve ona
bola iniciátorkou ich pozvania do Bra tislavy.
Martina Zadrová a Dubravka Separovičová majú vo svojej umeleckej charakteristike čosi spoločné i odlišné. Rozdel'uje ich hlasový odbor, ale i vokálno-este tický naturel, zbližuje veľká
muzikalita, zmysel pre slohovú čistotu
a v neposlednom rade vysoká úroveň
technickej prípravy. Kým sopranistka
inklinuje skôr k lyrickej nemecko-francúzskej sfére, mezzosopranistka je
dramatickejším typom, s možnosťami
uplatnenia i v talianskej opere. Na bratislavskom koncerte zaujali rovnako ich
duetá (Mozart: Cos) fan tutte, Offenbach:
Hoffmanove poviedky, Jusič: Uprostred tichosti mesta) i sólové čísla. Mäkký, príjemne sfa rbený soprán Zadrovej upútal
už áriou z Haydnovho Stvorenia a v mozartovských ukážkach (Fiordiligi, Donna
Elvira ) potvrdil zmysel pre štýlovosť
prejavu, vrátane legatovej kultúry a potrebného tónového rozsahu. Páčila sa
tiež jej Rusalka, Micaela (touto áriou
si vybojovala prvenstvo na súťaži
L. Poppovej), Antonia i vzorka z chorvátskeho repertoáru (Tijardovič) .
Mezzosoprán Dubravky Separov ičo
vej má sýtu, tmavú farbu, je to pomerne
veľký, rezonančný materiál. Vďa ka
technickému zázemiu zvláda i koloratúry Händelovho Júlia Caesara i plastickosť mozartovských fráz. Veľkým prekvapením bola vskutku dramaticky strhujúca a výrazovo nesmierne bohatá
Dvofákova Ježibaba, ako aj ukážky z Bizetovej Carmen, nielen prednesené tem peramentne a rafinovane, ale tiež doplnené prirodzeným hereckým názna kom. Záve rečná á ria z Gotovacovej
opery Mila Gojsalič iba utvrdila obecenstvo v n ázore, že obe chorvátske umel kyne by bolo zaujímavé počuť i v celom
opernom predstavení. Klavírnou partnerkou speváčiek bola ich krajanka
Lana Zadrová.
PAVEL UNG ER
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POCTA TURINOVI
Príjemnú atmosféru vytvoril v Moyzesovej sieni hosťujúci Státny komorný
orchester žilina pod taktovkou španielskej dirigentky Gabrielly de Esteban. Je
dobré vypočuť si z času na čas koncert
zameraný na kultúru jednej krajiny či
oblasti, najmä preto, že v našich sálach
znejú zväčša známe diela osvedčených
autorov.
Veľvyslanectvo Spanielskeho kráľov
stva v Bratislave usporiadalo 24. 10.
koncert z diel španielskych a latinskoamerických skl adateľov venovaný
50. vý ročiu úmrtia Joaquína Turínu
(koncert z tvorby tohto skladateľa bol
pri tejto pn1ežitosti aj v rámci tohtoroč
ných BHS, pozn. red.).
Joaquín Turina (1882 - 1949) - po
Manuelovi de Fallovi považovaný za
najvýznamnejšieho španielskeho skladateľa - bol v programe zastúpený
trom i kompozíciami - Symfonickou
rapsódiou pre klavír a orchester, Toreadorovou modlitbou a Cigánskymi tancami. Tu rína sa dal inšpirovať ľudovou p iesňou
rodnej Andalúzie, čo bolo cítiť od
prvého taktu. Bola to hudba plná fantazijných, impresionistických obrazov
jeho kraj iny, okorenená fo lklórnymi
prvkami, kde lyrické s láčikové pasáže
striedali prudké zlomy a dynamicky vygradované úseky. SKO bola táto hudba
akoby ušitá na mieru - zvlášť v Cigánskych tancoch s premenlivou rytmikou
a s dôrazom na súhru s l áčikov.
Latinská Amerika bola zastúpená
brazílskym skladateľom a dirigentom
Heitorom Villa-Lobosom ( 1887-1959).
Bachianas Brasileiras č. 2 (Largo), skladba
založená na motorickej ostinatovej pulzácii a postupnom vygradovaní k veľ
kému záveru, si získala poslucháčov
práve pre pôsobivý dynamický oblúk
a premyslenú inštrumentáciu.
Nemenej zaujímavé boli Koncertantné variácie op. 2 od Alberta Ginasteru
(19 16 - 1983). Vtipné dielo s variáciami,
ktoré postupne hral jeden nástroj, alebo
iba malá skupina (harfa, flauta, trúbka,
fagot, viola, klarinet, kontrabas ... ), patrilo v ten večer k poslucháčsky najvďač
nejším. Ginastera perfektne využil možnosti jednotlivých nástrojov, čo už nemožno povedať o jednotlivých hráčoch,
ktorí buď narážali na svoje technické
možnosú, alebo boli jednoducho inak
handicapovaní. Po týchto kvázisólových variáciách prišla Variazione fina le in
Modo di Rondo per Orchestra a tu už vládla
absolútna súhra celého orchestra tak,
ako to vlastne bolo po celý večer.
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Záver patril

opäť

španielskemu sklaJoaquínovi Rodrigovi
(1901 - 1999) a jeho pocte J. Turinovi.
Tres Evocationes (Homenaje a Joaquín
Turina) ma zaujali lyrickými pasážami,
ktoré vyvolávali reminiscencie na niečo
dávne a minulé, ale rýchly pohyb a nepokojné vlnenie nástrojových skupín
udržiavalo to správne napätie až do
konca. Ešte som sa nezmienila o dirigentke - úkaze pre nás zriedkavom.
Gabriella de Esteban, momentálne pôsobiaca striedavo v St. Pôltene (Rakúsko) a v Bilbau, mi bola sympatická úsporným, energickým a jednoznačným
gestom. Rytmicky rôznorodá hudba,
ktorá si priam vyžadovala južanský
temperament - v ten večer zosobnený
G. Este ban- viditeľne imponovala aj orchestru. Diela, ktoré v ten večer odzneli, mali - okrem Spanielska - spoločný najmä folklór a akcent na premenlivosti výrazu; vďaka výkonu SKO Žilina
sa koncert zaradil k tým lepším produkciám sezóny.
dateľovi

SILVIA ŠÁLYOVÁ

KJUBILEU VŠMU
Je potešiteľné, že VSMU poriada cyklus
študentských koncertov (minulý rok
boli takéto podujatia mimo priestorov
Dvorany ojedinelé), ale je smutné, že
širšia hudbymilovná verejnosť ich v podstate ignoruje, takže na koncerte sa
stretnú zväčša len spolužiaci a skalní
prívrženci. Pritom študenti sa medzi sebou poznajú, určite by ocenili aj záujem
.klasických" abonentných návštevníkov Reduty.
Druhý orchestrálny koncert (6. ll.
v Moyzesovej sieni, organizátori: HTF
VSMU a FiF UK) bol venovaný pamiatke prof. Ladislava Slováka.
Dramaturgia sa mi páčila, tento hodinový koncert bol priam zladený s jesenným podvečerom. Ako prvé zaznelo
Adagio a fúga pre sláčikový orchester
c mol KV 546 W. A. Mozarta. Studenti
pod taktovkou Maria Košíka ukázali, že
vedia hrať Mozarta s ľahko sťou, s citom
pre dynamiku, bez zbytočných romantizmov.
Azda najzaujímavejší sa mi javil Amara! Vieira (1952) a jeho Devä( meditácií
pre husle a sláčikový orchester op. 249
so sólistom Petrom Danišom, poslucháčom 2. ročnika HTF. V deviatich koncertantných miniatúrach dominovala
expresia striedaná jemnou lyrikou votkanou do výrazných melodických línií. •
Pútavá kompozícia ani na chvíl'u nenudila a iste sa páčila a vyhovovala aj
hráčom, čo sa odrazilo i na interpretácii.

Posledné číslo programu- A. Bruckner: Adagio Ges dur zo Sláčikového kvinteta F dur bolo asi najtvrdším orieškom.
Tu by sa dala vytk.m;, menšia neistota
vo výstavbe interpretácie, ale napriek
tomu mi Adagio v podaní študentov
konvenovalo, pretože ma ušetrilo prehnanej patetiky, ktorá sa niekedy rada
s Brucknerom spája.
Dúfam, že budem mať možnosť navštíviť ešte viac študentských orchestrálnych koncertov, a to nielen tento
rok, keď VSMU oslavuje 50. výročie
vzniku. A študentom prajem plné sály,
aby spokojnosť bola obojstranná.
Si LVIA ŠÁLYOVÁ

world music?

jazz?
Počúvajte relácie trojice
Vlado Šmidke - Igor Kremposký Karol Novrkol
no frekvenciách rádio

Hviezda FM
každý piatok o 23.00

100,3 MHz (Bratislava)
88,8 MHz (Nitra)
97,6 MHz (Banská Bystrica)
98,8 MHz (Liptovský Mikuláš)

JUNGLE CLUB
Bratislava, Obchodná ulica
každý pondelok o 20.00

•

JAZZ! JAZZ!
JAZZ! JAZZ!

•
•

slovenskí a zahraniční interpreti

novinky v jazz-mixe
Vlada Šmidkeho
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I<rysaf na Novej scéne
Tmoliac sa vo svojich určených a určitých profesionálnych
teritóriách, neraz nechávame odplávať príležitosti, o kto rých ani netušíme, ako blahodarne sa dokážu prihovoriť.
Dosť mimovoľne som sa začiatkom jesene zatúlala na Novú
scénu, na .výsadnú" (novinársku) premiéru pôvodného
českého . dirty" muzikálu Daniela Landu Krysaf. Podporená
a sprevádzaná .teen-age" dcérou, vhupla som do zóny,
ktorá síce nestojí priamo v centre mojej pozornosti, ale
ktorá ma presvedčila, že exkurzy tohto druhu dokážu
skvele tonizovať myseľ. Ako účinný saponát z arzenálu prípravkov pre duševnú hygienu.

Když vztek, jak pára v kotli bez ventilu
vfe a napíná se potají,
pfijde muž- má v mlze zabalenou tvár a tisíc jmen.
I Krysaf mu fíkají.
Cestou dlouhou se k nám blíží ten,
kdo svojí lásku zmení ve zlý sen.
Nechcem .rozpisovať dej" chronicky známej legendy, zo sujetu ktorej už neraz napájali inšpirácie tvorcovia. Ide mi len o konštatovanie. Stretla som sa s umením
"svojho druhu". S útvarom, ktorý nemal
najmenšie problémy vtiahn uť ma na svoju
stranu. Viem, že jeho aktéri pri tvorení neboli riadení a vedení zákonmi klasických
praktík partitúry - a ajhľa - na báze invencie,
vzájomných dialógov... keyboardov, kompjute rov... dokázal vzniknúť impozantný
celok. Daniel Landa (po letmých echách a margináliach
na adresu pražskej inscenácie tohto muzikálu) ma
milo prekvapil. Nielen ako autor hudby (chytľavej, ľúbivej,
ohľaduplnej ... ), ale aj ako zdatný libretista a textár v spolku
ambicióznych spolutvorcov, schopný artikulovať pádne

www.oberndorf.co.at/ museum/StilleNacht
Oberndorf pri Salzburgu je miestom, kde prvý krát zaznela na
Štedrý deň r. 1818 pieseň Tichá noc, svätá noc. Informácie o jej
tvorcoch - skladateľovi Franzovi Xoverovi Gruberovi (1787 1863) a básnikovi Josephovi Mohrovi (1792 - 1848), ole oj
o miestnych atrakciách viažucich sa na slávnu koledu, nájdete
práve na tejto internetovej stránke. V Oberndorfe sídli aj Stille
Nacht Gesellschaft, spoločnosť vytvárajúca dokumentačnú a informačnú platformu pre problematiku azda najznámejšej koledy
na svete. (stille.nacht@gmx.at).
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myšlienky, votkať ich dopútavého útvaru, rešpektujúceho
zákony gravitácie aj gradácie ... a napokon - na scéne ako
kultivovaný aktér (Osud). Popri zodpovedajúcich výsledkoch umu scenáristu Mareka Hollého
a kostyméra Jána Kocmana sa zaskveli
oduševnené a originálne vklady choreografičky Sárky Ondrišovej (o. i. nápaditý
tanec krýs). Tím tvorcov navigovaných režisérom Jozefom Gombárom s asistenciou Aurélie Gurkovej sa preukázal atraktívne. V súkolesí sólistov-spevákov kráľa 
vala Sisa Sklovská, ktorá si, samozrejme,
nielen vďaka domácemu prostrediu, vyslúžila ovácie. Je ozajstnou divou, ktorá,
čerpajúc zo svojej kreatívnej letory, našla
skvelý priestor na prezentáciu aj na . ľahšej"
muzikálovej parkete (Agnes). Zo scény pô sobí presvedčivo, impozantne a prirodzene
tak, že nevdojak vytvára okolo seba
"konfrontačný dvorec" . Vedľa nej vyznel Peter Slivka (Krysai') akomak
stroho a strojene. Imponujúce, ba
priam vzrušujúce boli aj výkony ďa 
lších protagonistov ( podč i arknem
"odpud ivo· famózneho Karola Čá
lika a stále svižného, vokálne neupadajúceho Iva Hellera). Ponad sprievod (play-back) spievali a hrali s oči 
vidnou chuťou a radosťou - podobne
M. Kaprálik, M. Olasová. J. Ďurdiak,
J. Gazdíková ... všetci si rovnakým
dielom zaslúžili potlesk. Presvedčili,
že komerčné kusy nemusia byť .flink",
keď sa tvoria dôsledne a poctivo.
Takže - Nová scéna, Produkčný dom FORZA, reklamná
agentúra M.P.L. prínosovo obohatili . trh".
LÝD IA DOHNALOVÁ

www.cnn.com
Internetová podoba známej televíznej spoločnosti síce nie je
hudobnou stránkou, je však dobrým zdrojom aktuálnych
informácií aj z oblasti hudobného života. A napokon aj obrazom o tom, čo je práve ,top" udalosťou z pohľadu amerického
showbiznisu. Častých návštevníkov amerických prehliadačov
určite neprekvapí fakt, že do kolónky music sa oj na úvodnej
stránke cnn dostanú cez entertainment, teda zábavu.

as
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Hľadanie novej poetiky
J( premiére hudobno-tanečného programu SĽUJ(-u
Okrúhle výročia bývajú vďačným podnetom na prípravu premiér, hoci často tvoria len konvenčný rámec pre ich uvedenie. Celovečerný program tanečného súboru SĽUK-u, pripravený pri príležitosti 50. výročia založenia, odráža dlhšie
trvajúcu snahu o vytvorenie nového umeleckého prolilu súboru, vďaka ktorému by SĽUK opäť našiel svoje miesto medzi ostatnými hudobno-tanečnými súbormi a tak obhájil
právo na svoju existenciu. V tomto prípade to znamená obhájiť pôsobenie jediného profesionálneho telesa u nás, ktoré
sa systematicky venuje umeleckému spracovaniu folklóru.
Nájsť toto miesto dnes nie je ľahké. V situácii, keď u nás pôsobia folklórne súbory a skupiny s vyhraneným spôsobom
práce s hudobným a tanečným folklórom na jednej strane
a súbory so zameraním na rôzne žánre hudobno-tanečné ho
divadla na strane druhej, je potrebné vedieť sa orientovať
v súčasných podobách tanečného divadla a zároveň vedieť
citlivo odhadnúť, po akú hranicu možno zájsť pri práci s folklórom na scéne. Už v polovici 80. rokov bolo zjavné, že SĽUK
nemôže pokračovať v staršom type programov, ak si má
udržať charakter umeleckej tvorby, ktorá sa nezaobíde bez
objavovania nových postupov. SĽUK v minulosti dokázal
viackrát nájsť vlastný, pre dané obdobie špecifický a inšpiratívny spôsob práce s folklórom. Pri tomto hľadaní zohrali dôležitú úlohu hudobní skladatelia. Boli to príslušníci generácie
hudobnej moderny, ktorí do tejto tvorby vniesli vysoký štandard pri adaptácii hudobného folklóru v symfonickom žánri.
Po nich v období sedemdesiatych rokov sa vtedajšia stredná
generácia autorov priklonila ku komornejšiemu typu spracovania a hľadala možnosti syntézy podnetov z archaických vrstiev folklóru s modernými kompozičnými postupmi. V priebehu 80. rokov sa v SĽUK-u objavil príklon ku koncepcii tanečného divadla, narážajúcej však na obmedzené možnosti
v práci s folklórnym materiálom. Ak sa totiž tanečné divadlo
zároveň malo p ridržiavať klasickej štylizácie hudobnej a tanečnej predlohy, bolo odsúdené na dramaturgický stereotyp: radenie samostatných obrazov do celkov, ktoré sa viac či menej
darilo pospájať do kompaktného tvaru, občas násilne zovretého oblúkom myšlienky, nie vždy dotiahnutej, dostatočne či
tateľnej alebo jednoducho vhodnej pre tento žáner.
Nový hudobn o-tanečný program Strom (námet. libreto,
choreografia a réžia Já n Ďurovčík. autor hudby Henrich
Lešk o, scéna Peter Caneck ý, kostýmy Alexand ra Grusková) nadväzuje na staršiu tvorbu SĽUK- u práve v tomto
kritickom bode. Autori sa pokúšajú preklenúť obmedzenia
folklórneho hudobn o-tanečné ho divadla a prinášajú na
scénu nový tvar, výsledkom ktorého je aj vol'nejší spôsob
práce s folklórom.
Názov programu, podobne ako názvy jednotlivých obrazov, naznačoval. že autori budú pracovať s koncentrovanou
symbolikou. Základná myšlienka programu je vlastne metaforou: strom - spočiatku pasívny, komentujúci svedok ľud
ských osudov - sa napokon stáva symbolom života a jeho
kontinuity. Je sympatické, že autori nesiahli po mnohokrát
obmieňanej námetovej schéme folklórn ych programov typu
.od kolísky po hrob" či k tradičnému prelínaniu výročného
zvykoslovia s cyklom ľudského života. Zvolili si náročnejšiu
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myšlienkovú osnovu, v ktorej sa pokúšajú prepája( prvok individuálneho, regionálno -etnického a národného s uni verzálnym, aby na tomto pozadí dali napokon vyniknúť individuálnemu ľudskému osudu. Toto myšlienkové východisko,
na scénické stvárnenie oveľa náročnejšie , sa prejavilo aj
v rozšírených možnostiach práce s folklórnou predlohou.
Folklórny prvok je v týchto súvislostiach znakom, symbolom,
alúziou aj výrazovým prostriedkom, ktorý je funkčne zaďe
nený do polyštýlového rámca.
Námet programu možno pochopiť ako príbeh ľudského
spoločenstva, geograficky zasadený do stredovýchodnej
Európy, prerozprávaný pomocou metaforického stvárnenia
podstatných a rozporuplných stránok ľudského života. Prostredníctvom dramatických konfliktov, epických miniatúr či
lyrických skratiek sa dostávajú k slovu láska, vášeň, porozumenie, neha, neznášanlivosť. hlúposť. nenávisť, nádej ... To sa
odvíja v slede obrazov a tie v tomto prípade už netvoria samostatné, izolované sekvencie, ale sa spájajú do väčších blokov, ktoré pomohli preklenú ť mozaikovú stavbu starších
programov. Na pozadí námetovej osnovy sa rozvíja kontrapunkt niekoľkých myšlienkových línií: fázy ľudského života
sa prelínajú s fázami vývinu ľudského spoločenstva, etnika,
národa (paralely medzi pohanstvom a detstvom, motív spolužitia viacerých etník vytvára asociácie k obrazu svadby, motív etnického konfliktu nadväzuje na obraz verbovania mládencov na vojnu a pod.). V týchto súvislostiach folklórny materiál nie je cieľom výpovede, ale jej prostriedkom. Tým by
mal byť určený aj jeho výber, spracovanie a zakomponovanie
do celku.
Možno len ocen i ť odvahu autorov prekročiť zaužívané pracovné schémy a vstúpiť na zatiaľ menej overený terén. Celkové vyznenie programu však pôsobí nekoncentrovaným,
rozptýleným dojmom. Aj napriek pomerne jasnej námetovej
osnove ostáva jeho základným problémom nadmerná kumulácia množstva motívov a myšlienkových línií, ktoré sa na
túto základnú osnovu .navešali" a ktoré by si vyžadovali skôr
samostatné rozvedenie a vyznenie na väčšej ploche. Akoby
autori nedôverovali ich nosnosti či vývojaschopnosti a pred
uvážlivým výberom a sústredeným spracovaním dali prednosť ich hromadeniu na malej časovej ploche poldruhahodinového programu. Pre diváka bolo pomerne náročné orientovať sa v spleti viacerých navzájom sa prekrývajúcich myšlienkových vrstiev a deš i frovať ich zmysel v rámci celku.
Mierne rušivo z tohto hľadiska pôsobili aj scény, ktoré prinášajú náhlu zmenu tzv. autorského postoja či autorskej optiky. Je to vnášanie humorných a žartovných momentov,
ktoré z hľadiska celku neboli vždy plne motivované. Autorov
iste nemožno podozrievať zo snahy o lacnú .ľudovú" zábavu.
Tieto momenty boli zrejme chápané ako súčasť odhaľovania
všetkých stránok ľudského života, ku ktorým humor, žart,
vtip a paródia samozrejme patria. Odráža to napokon aj bachtinovská koncepcia stredovekej srniechovej kultúry (humor
ako druhá pravda o ?Vete), ktorá kontinuitne pokračovala vo
folklóre. Vnášanie týchto prvkov možno chápať aj ako sympatický gene račný prejav snahy o odpatetizovanie folklóru
a o polemiku s jeho doterajším výkladom. V tomto duchu bol
el HUDOBNÝ ŽIVOT)12) 1999
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pripravený aj monologický text stromu, ktorému prepožičal
tuje hudba z pásu. Ak však pohybová a režijná stránka nesie
svoj hlas Milan Lasica. Problémom ostáva však to, čo som už
znaky individuality tvorcu, hudba je bez tohto rozmeru. Pôspomenula: kumulácia množstva moúvov a pohľadov, ktoré
sobí autorsky anonymným, na niektorých miestach až ekleksa navzájom preplietajú, rušia a zahmlievajú jasnosť výpotickým dojmom. Nemohla som sa zbaviť dojmu, že prezrádza
vede. V tzv. smiechovej kultúre mal i žart, vtip, humor svoje
autora filmovej hudby, ktorý zručne vyberá z katalógu hupresne vymedzené miesto a čas - fungovali na základe
dobných postupov, známych a povedomých klišé. Je pararešpektovania istých pravidiel. Tieto prvky sa v programe nadoxné, že na pozadí tejto komponovanej hudby pôsobili
chádzajú v podobe občasného vychýlenia optiky či zabalanúseky s klasickými úpravami folklórneho materiálu (Peter
Uličný a Ján Berky) ako autentický prejav - svojím vyhranesovania na hrane vážneho a nevážneho bez toho, že by presiahli svoj .prvoplánový• účinok. To sa tvorcom programu
ným, pritom jednoduchým prístupom k spracovaniu predv závere tak trochu vypomstilo. V poslednom bloku totiž zba lohy. Komponovaná hudba sa opiera o polyštýlový rámec.
Prezrádza však málo zvládnutú prácu s folklórnou predlohou,
vili diváka možnosti jasne dešifrovať pôsobivé myšlienkové
vyznenie, ku ktorému program nepochybne smeroval.
ktorá je vari dôsledkom nedostatočnej skúsenosti s týmto huPri spracovaní folklórnej predlohy autori rešpektujú jej redobným žánrom. Súvisí azda s malou schopnosťou odhadnúť
gionálne zakotvenie. Novým momentom je v rámci jednotliv tomto materiáli možnosti jeho využitia a spracovania. Prejavuje sa napríklad v obmedzenej práci s folklórnou predlových obrazov prepájanie folklórneho materiálu z viacerých
oblastí Slovenska. Tento prístup
hou na väčšej ploche, v dôraze
na priraďovanie štýlovo konnepôsobí rušivo, skôr naopak,
jeho výsledkom je účinná výratrastných úsekov pred ich rozzová konfrontácia. Zmyslom
víjaním, väčšie plochy sú stestarších typov programu S(UKreotypne vykrývané pomocou
u bolo objavovanie menej znáostinat. Ako príklad možno
meho či dosiaľ obchádzaného
uviesť vizuálne atraktívne jánfolklórneho materiálu. Nová
ske ohne, ktoré sú z hudobpremiéra si tento cieľ zjavne neného hľadiska doslova nevyuži kladie. Voľbou polyštýloveho
tou príležitosťou vytvoriť pôsobivý obraz noci letného
východiska sa zákonite zúžil
slnovratu na základe domáceho
priestor pre uvedenie folklórnych prvkov samotných. Práve
materiálu. Po jeho čiastočnom
preto je potrebné zvážiť ich výči epizodickom exponovaní sa
ber aj využitie.
tento obraz dostáva do konvePráca s etnografickým a folknčnej
podoby pohanského
lórnym materiálom v programe
sviatku so všetkými hudobvšak odkrýva niektoré slabšie
nými asociáciami, ktoré sa
miesta. Týkajú sa nielen výberu,
v tejto súvislosti ponúkajú.
ale aj kontextov, do ktorých sa
Kontrast medzi chorovodným
tento materiál dostáva. Nie je
typom jánskej piesne zemplínvhodné, ak spracovanie smeruje
sko-šarišskej oblasti a ťahavou
proti charakteru predlohy, naj jánskou piesňou trávnicového
mä proti jej sémantike, význatypu z Horehronia, ktoré sú
movej stránke. Napríklad nie je
v tomto obraze využité, ponúcelkom jasné, prečo sú krstiny
kal dobré východisko pre ich
mnohotvárne rozvinutie aj
(inak veľmi vhodne zasadené do
regiónu Liptova) využité ako obs alúziami na archaický hu. STROM"
raz širokej spoločenskej zábavy,
dobný základ.
keď v tradičnej kultúre boli výlučne rituálnou zábavou žien.
Súčasťou prípravy programov StUK-u bola v minulosti odObraz matky s kolískou, sám osebe plný intimity a nehy, je
borná spolupráca. Táto spolupráca mala zmysel nielen pri výprekomponovaný do polohy obrazu rodiny so žartovným
bere folklórneho materiálu, ale i pri odkrývaní jeho hlbkopodtextom - to všetko podložené lyrickými uspávankami.
vých významových vrstiev, bez ktorých nie je možné pracoNapriek tomu je v programe množstvo scénicky pôsobivých
vať s významovou interpretáciou. Každý folklórny prvok
detailov a postupov, ktoré prezrádzajú invenciu, udivujú prenesie so sebou záťaž významových súvislostí. Prácu s ním by
mala usmerňovať určitá zodpovednosť voči tomuto význakvapujúcim riešením (napríklad vizuálne efektný úvodný obraz obety, jánske ohne či náhly prestrih chlapčenskej hry na
movému kontextu; vyberať si z neho podnery a vhodne ich
vojakov do obrazu verbovania mládencov na vojnu, symbozakomponovať do celku podľa vlastných predstáv, imaginálické rúcanie bariér medzi etnikami a pod.). Záverečný blok
cie, vkusu. Znamená to však jediné: tieto významové konvychádza z rôznych verzií fľaškového tanca, ako sa zachoval
texty dobre poznať. Potom možno folklór umelecky interprev tradícii viacerých etniK. stredovýchodnej Európy. Jeho vytovať v polohe vážnej i menej vážnej, akceptujúcej či polemiužitie posúva folklórny prvok do polohy etnického symbolu:
zujúcej. Inak sa akýkoľvek folklórny prvok stáva prázdnym
je zdrojom konfliktu a prekážkou v dialógu, ale cez vzájomné
ornamentom, síce efektným, ale ochudobneným o podpochopenie, stieranie hraníc a bariér môže byt prostriedkom
statný, ak nie priamo ten najdôležitejší rozmer. Hľadanie novzájomného porozumenia a zblíženia. K tejto myšlienke navej poetiky v StUK-u tieto súvislosti zohľadňuje čiastočne
a so striedavým úspechom. tli
pokon smerovalo aj vyznenie celého programu.
HANA URBANCOVÁ
Hudobná zložka sa opiera o široké možnosti, ktoré posky(.1 HUDOBNÝ ŽIVOT) 12) 1999
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Viedeň

holduje grand opere

žáner francúzskej velkej opery akoby v stredoeurópskom dinie, zakotvené predlohou do Kostnice roku 14 14, do obdobia
vadelnom prostredí prežíval renesandu. Meyerbeerov Robert
konca Habsburgovcov, so zretelí1ým aplikovaním výtvarných
prvkov súčasnosti. Z javiskového vybavenia (autormi scény
diabol sa práve rodí v Prahe, v mard po ňom siahne Berlín,
no a viedenská dramaturgia je do grand opery priam zaľú
a kostýmov sú Gottfried Pilz a Isabel Ines Glatharová)
zmizli dobové a žánrové ornamenty, pripomínajúce súžitie
bená. Sériu titulov, reprezentujúcich obľúbený hudobno-dramatický druh z prvej polovice 19. storočia alebo nim ovplyvdvoch odlišných spoločensko-náboženských komuní!. Ich
antagonistické postavenie v štruktúre deja zvýrazňuje ostré
nených (Meyerbeerov Prorok, Wagnerov Rienzi, Verdiho Sicílpriestorové ďenenie scény a použitie farieb. Kým židovské
ske nešpory, Rossiniho Viliam Tel/), uvedených v Státnej opere
spo ločenstvo je odeté do čiernych kostýmov a situované do
v uplynulých sezónach, uzavrela jesenná premiéra Židovky
od Jacquesa Fromentala Halévyho.
spodnej ča sti horizontálne rozdeleného javiska, kresťania vystupujú v bielom rúchu a umiestnení sú nad deliacu šikminu.
Zdá sa, že na prelome tisícročí sa vynára túžba rekapitulovať aj tie etapy vývoja hudby, ktorým osud nedoprial rovPrinc Leopold, lavírujúci medzi oboma spomenutými svetmi,
nakú priazeň ako repertoárovým trvalkám. Týka sa to tiež
je kostýmovaný v oboch fa rbách. Krämerov zámer, vyjadri ť
francúzskej grand opery a v rámci nej nesporne pozoruhodzákladný konflikt zretelhe a jednoznačne. trocha zjednodunej Zidovky. Dielo uzrelo svetlo sveta roku 1835 v kultúrnošuje vyznenie Halévyho opery. Cierno-biela optika je možno
spol očenskej atmosfére tolerantnej voči súžitiu rozdielnych
ľahko čitatel'ná a efektná, vzdáva sa však ambícií od ha ľova ť
náboženstiev a rás. Sto rokov po parížskej premiére sa však
detaily, nachádzať hlbšie významy. Mám navyše pocit, že rasituácia obrátila a s nástupom nacizmu sa Židovka vytratila
ritné diela nemusia by ť stoj čo stoj aktualizované - aj keď
dnes je to módne.
z divadelných plagátov. Jej novodobé návraty neboli celkom
hladké, jednak pre snahu na nepríjemné témy radšej zabudHudobné naštudo-vanie pripravila populárna a čas to obnúť. jednak preto, lebo daný žáner nepatril k dramatursadzova ná austrálska dirigentka Simone Youngová. Pravdu
gickým prioritám. Vo
povediac, ani tentoraz
Viedni, kde Židovka
ma jej práca veľm i
bola častým h osťo m
nenadchla. Sledovala
koncom minulého stototiž väčšmi vonkaj ročia i počas éry G. Mašie obrysy hudobného
hlera (v titulnej role sa
materiálu, opájala sa
zvukom a občas aj prestriedali hviezdy sopránového neba Lehmankrývala sólistov. Menej
nová, Jeritza, Nemetpozornosti venovala
hová, Rose Pauly, Eleapráci s detailom, modezarom bol Leo Slezak),
lovaniu rafinovaných
sa po vojne neobjavila
od ti eňov i emocionascénicky až do jesene
lite partitúry. Tá je
'99. Hrala sa iba konvšak, zrejme aj v porovnaní s Meyerbeerocenne roku 1981.
Osvedčený libre tista
vými operami, dosť
bohatá na hudobnú
Eugene Scribe ponúkol
Halévym u dejov ú zácharakteristiku postáv
Sol LA ISOKOSKI (RAcHEL) A Nm SHICOFF (ELEAZAR)
pletku opretú o motív náa koloristiku dejových
boženského a rasového
situácií.
V sólistickom obsadení dominoval Neil Shicoff, s postakonfliktu, korunovanú v závere aktom krutej pomsty. Hudobne partitúra zodpovedá schéme grand opery, to znamená,
vou židovského zlatníka bytostne spätý rovnako po vokálnej,
že pä ťdejstvová plocha je nasýtená bohato klenutými a obťaž
ako aj hereckej stránke. Jeho spinto tenor s nádychom dranými sólovými partmi, vel'kými zborovými tablami a rozmatickosti, rovnako však pripravený odha ľova ť lyrickú disiahlymi, efektnými baletnými čís lami. Halévy, profesor konmenziu a citový náboj partu, strhol publikum do zaslúžených
trapunktu a naslovovzatý profesionál. neostal iba na povrovácií. Fínska sopranistka Soila Isokoski má krásne sfarchu, jeho kompozičný jazyk je hlbavejší, v profilácii postáv
bený a ušľachtilo vedený hlas, ten však podl'a môjho názoru
prepracovaný, má náboj emocionality a ľudskos ti. Napokon,
pre postavu Rachel ešte nie je dosť dramatický. Druhý párje známe, že Zidovku si vysoko ctil Mahler, ale že ju rešpektoopäť sopránovo-tenorový - tvorí Regina Schorgová (Eudovali aj autori, od ktorých by sa tento postoj neočakával (Wagxie) a Zoran Todorovich (Leopold), v Krämerovej verzii sú
ner, či Pfitzner).
manželmi s tromi deťmi. Tenorista sa s vysoko položeným
Každá grand opera kladie pred inscenátorov n e ľahkú
partom vyrovnal vcelku úspešne, sopranistke by som doprial
otázku. aký interpreta čný, ale i dramaturgický kľúč použiť.
viac brilantnosti vo vysokej polohe a ozdobách. Alastair
Viedenčania sa rozhodli, podobne ako v predchádzajúcich
Miles ako kardinál Brogni spieval kultivovane, no jeho basoprodukciách, op ust iť vernosť historickej pravde. Najskôr však
vému timbru chýbala tmavosť hlbok. Orchester i zbor Viepodriadili partitúru menšej revízii, upravili dfžku predohry,
denskej štátnej opéry som už neraz počul muziárovať braredukovali rozsah zborových scén a celkom vynechali bavúrnejšie. ~
letné čísla. Nemecký režisér Giinter Krämer posunul dia PAV EL UNGER
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Dve ukážky exotického divadla
O jeden z vrcholov BHS sa .postaralo" päťdesiate výročie
vzniku čínskej ľudovej republiky. Hosťovanie Pekinskej
opery (Ťing-si) bolo nepochybne zaujímavým spestrením
festivalu, na ktorom, žiaľ, už roky nehosťoval operný súbor
z blízkeho zahraničia, z Európy. Pekinská opera má k európskej ďaleko- nielen geograficky. Názov "opera" treba chápať
iba metaforicky, pretože základná divadelná poetika tohto
typu divadla je založená na vzájomnom prelínaní hudby,
spevu, tanečnej pantomímy (niekedy priam akrobatickej),
herectva a výtvarných prvkov. Divadelný synkretizmus je
teda síce prvkom spoločným s európskym operným divadlom, Pekinská opera však oproti tomu prináša viac .karnevalovú" zábavu, pikantné, vtipné alebo až dobrodružné situácie
a ich zmierlivé, pokojné vyústenia.
Súbor Pekinskej opery sa v Bratislave predstavil v divadle
Aréna, ktoré je priam ideálnym priestorom pre tento druh
divadla.
Na
programe boli
štyri hry: Hra o
vyplienení Nebeského paláca,
Jesenná rieka,
Na križovatke
a Perla na dúhovom moste. Prvá
z nich pripomenula staré
čínske bojové
umenie, druhá,
spájajúca prvky
komiky a lyriky, demonštrovala prekročenie jesenného rozbúreného toku ako
úsmevnú príhodu, ukazu júcu, že aj aovek, čo žije
PEKINSKÁ
v tesnom styku
s prírodou, musí prekonávať prekážky. Tretia vychádzala z perfekcionalizmu v umení zaobchádzať s čínskou šablou. Dvaja
bojovníci sa naháňajú v tme (v skutočnosti je na javisku svetlo)
a ich meče míňajú ich hlavy a údy iba o milimetre. Vyváženosťou a presvedčivosťou podania zaujala posledná, epicko-lyrická hra.
Všetky hry (každá trvá asi dvadsať minút) mali veľmi jednoduchú scénu, minimum kulís a rekvizít. Jedna rekvizita,
napríklad stôl, symbolizovala viacero reálnych objektov. Zato
kostýmy protagonistov aj ďalších postáv boli nákladné a výtvarne krásne a spektakulárne. (Kostým sa v čínskom divadle
nenavrhuje, ale kopíruje podľa starých vzorov, čím je do ve ľ
kej miery zaručená kontinuita scénických výtvarných prostriedkov.)
Poetika Pekinskej opery nie je založená na realistickom
napodobňovaní skutočnosti , ale na obraznom pretlmočení
jej kvintesencie. Herci majú schopnosť po}aJs scénickej akcie vystúpiť na krátky okamih zo svojej postavy a reflekto ~HUDOBNÝ ŽIVOT)12)1999

vať

jej činy i emócie akoby z chvíľkového odstupu. Práca
herca uplatňuje vysokú mieru štylizácie, avšak protagonisti musia byť zároveň veľmi schopnými akrobatmi a perfektne ovládať mimiku a gestiku, ktorá nie je ľu bovoľná
ani individualizovaná, ale ktorej tvary podliehajú normám
a konvenciám, kryštalizovaným v čínskom divadle (nielen
v Pekinskej opere) po celé stáročia. Pekinská opera je
divadlom veľkej mimickej a gestickej virtuozity, gestá a pohyby herca nielen odzrkadľujú jeho emócie, ale sú aj súča 
sťou náznaku kresby prostredia (do určitej miery nahrádzajú chýbajúce alebo minimalizované kulisy). Originálna je aj maska, ktorá nie je pevná, ale vzniká líčením,
niektoré jej prvky, naprík lad vlasy alebo brada, majú
schopnosť zobraziť rôzne prostredia, emócie, činnosti, ale aj
prírodné javy. Tak sa herec - nie kulisy alebo rekvizity stáva hlavným určovateľom a tvorcom dramatického priesto ru.
Hudba, interpretovaná malým súborom
tradičn ých čín 

skych nástro jov s prevahou
bicích a strunových nástrojov,
vytvára
základnú atmosféru každej
hry. Nezachá dza však do
psychologickej
drobnokresb y
ako európska
operná alebo
scénická hud ba. Sústreďuje
sa na dotvorenie základného
dramatické h o
rámca na zá OPERA
klade jednotnej metrorytmickej pulzá-cie a účinného uplatnenia motorickej funkcie. Týmito kompozičnými parametrami do určitej
miery pripomína niektoré trendy európskej minimalistickej
hudby.
Aj keď sa termíny BHS a hosťovania Pekinskej opery stretli len náhodou, pre festival bolo zaradenie tohto súboru do
dramaturgie prínosom. Druhý čínsky súbor, ktorý na Slovensku hosťoval pri rovnakej príležitosti (Hlohovec, Banská Bystrica, Bratislava), hudobno- tanečný súbor Jinan, vystupoval
mimo rámca festivalu. Predviedol ukážku populárnej tvorby,
vychádzajúcej zo štylizácie folklórnych východísk s použitím
niektorých postupov modernej zábavnej hudby, ktoré majú
viac-menej univerzálny, nie iba čínsky alebo ázijský charakter. Súbor zaujal hlavne choreografickou stránkou zameranou na pohybovú a tanečnú čistotu a na zobrazenie bezkonfliktnej krásy v súlade s platnými estetickými normami
a doktrínami. ~
M ILOS LAV BLAHYNKA
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Osobnosti svetovej opery v SND
(1948-1989)

MOSTY
Jaroslav Blaho

Sotva do Bratislavy vstúpila v apríli 1945 Cervená armáda,
hranica v Bergu sa nepriedyšne uzavrela. O dva roky neskôr
spustili veľmoci na štyri desaťrooa železnú oponu, ktorá tragicky oddelila územia, tvoriace po stárooa jediný politický,
hospodársky a kultúrny kontext. Aj kontakty medzivojnovej
provinčnej opernej Bratislavy, nad ktorou v roku 1945 zaviala červená zástava a ktorá sa neskôr stala oficiálne hlavným mestom Slovenskej socialistickej republiky, sa scvrkli na
povolené minimum. V časoch, keď sa aj túžobný pohľad smerom hore Dunajom hodnotil takmer ako akt vlastizrady, bolo
nesplnitefným snom dostať sa na operné predstavenie do
Viedne, letnej Verony alebo Salzburgu. A keď sa už občan
rozhodol podstúpiť tortúru s vybavovaním pasu a tzv. výjazdnej doložky, spojenú s ponižovaním arogantnou mocou, dal
radšej prednosť slnečnému ničnerobeniu na plážach juhoslovanského Jadranu. Okrem toho: s bezcennou českosloven
skou korunou vo vrecku si v západnom opernom divadle
sorva mohol trúfnuť kúpi( lístok na státie.
Neskôr, keď sa pominula doba revolučného komunizmu
a bezprostredná vojenská konfrontáda medzi oboma svetovými tábormi bola zažehnaná, otvorili sa hranice aspoň pre
funkcionárov zväzu, lídrov kultúrnych odvetví a inštitúcií
(červená legitimácia bola takmer samozrejmosťou). Po období perzekúcií a po potlačení Pražskej jari '68 bola tu snaha
vylepšiť vlastný imidž veľkorysým exportom umeleckých
hodnôt. V týchto rokoch zača li naši talentovaní speváci chodiť na krátkodobé i dlhšie stáže do operných centier, v trochštyroch bratislavských knižnidach ste našli nemecký Opernwelt. Marián Jurík vo vydavateľstve Opus pripravil pre náš
trh niekoľko reedícií gramokompletov s Callasovou. A, chvalabohu, bol tu viedenský rozhlas a televízia ako zdroj základných informácií aj z opernej sféry.
Umelecký import sa takmer výlučne obmedzoval na sólistov a telesá z tzv. spriatelených krajín. Kultúrne dohody medzi socialistickými štátmi zabezpečovali finančnú nenároč
nosf výmeny. Viaceré spevácke veľmoci východného bloku
(Sovieti, Bulhari, Rumuni ) podmieňovali povolenie na vycestovanie svojich hviezd do svetových metropol absolvovaním povinných vystúpení v kraj inách komunistickej Rady
vzájomnej hospodárskej pomoci. Vďaka tomu sme, najmä
v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch , privítali v Bratislave rad pozoruhodných vokálnych zjavov svetovej scény
a prostredníctvom hosťujúcich súborov sa zoznámili aj s niekoľk ými inscenačnými či dramaturgickými činmi. Z tohto
hľadiska nie je podstatné, či sa tieto pohostinské vystúpenia
realizovali v rámci Bratislavských hudobných slávností, alebo

manifestačne a propagandisticky ponímaných Dní kultúry či
Mesiacov priateľstva. Keďže sa chcem vyhn úť komentovanému súpisu osobností a telies, pripomeniem z nich iba tie,
ktoré pre náš operný svet znamenali obohatenie a najmä inšpiráciu. A to nielen v zmysle rozširovania repertoárových
a in scenačný ch obzorov, ale napríklad aj pri formovaní vokálneho vkusu, ktorý sa začiatkom sedemdesiatych rokov dostával do pomýlených koľají hľadania akejsi národnej špecifickosti slovenskej vokálnej školy.
Už po prvom uvoľnení medzinárodného politického
ovzdušia v polovici rokov päťdesiatych prichádza do Bratislavy chorvatské Národné divadlo zo Záhrebu. Okrem
. povinnej" národnej .moderny• (Gotovacov Ero z onoho sveta)
uvádza v SND Brittenovho Petra Grimesa. O čosi neskôr sa
začína spolupráca ope ry SND s drážďanskou Štátnou
operou, vďaka ktorej spoznávame napríklad Orffovu Múdru
ženu ešte pred jej slovenskou premiérou. Roku 1965 hostí
bratislavské javisko londýnsku Sadleŕs Wells so Stravinského Životom zhýralca. Za pultom stojí dnešný sir Colin Davis
a kuriozitou predstavenia je, že v role Nicka Shadowa sa objavuje barytonista Otakar Kraus, ktorý svoju skvelú umeleckú kariéru začínal práve v predvojnovom súbore Karla
Nedbala.
K najkrajším večerom sedemdesiatych rokov patrí hosťo
vanie moskovského Veľkého divadla s Pikovou dámou
(s Atlantovom v úlohe Hermana a mladou Obrazcovovou ako
Polinou), sofijskej Národnej opery s Borisom Godunovom
(Dimitar Petkov) a neskôr aj s Donom Carlosom (Gena Dimitrovová), v osemdesiatych rokoch sa pripája Terrnikanovov
leningradský Eugen Onegin. Naše dramaturgické obzory
rozširuje Národné divadlo z Belehradu (Verdiho Ernani,
1974), Kráľovská flárnska opera z Antverp (B rittenov únos
Lucrezie, 1977), Národné divadlo z Ljubfany (Verdiho
Falstaff, 1977 a Belliniho Puritáni, 1982). Po tretí raz prichádza k nám sofijská Národná opera a zoznamuje nás
s Boitovým Mefistofelom ( 1982) a vďaka Národnému divadlu z Weirnaru jediný raz počujeme v Bratislave Coriolana
od Jána Cikkera ( 1978), mozartovský interpretačný štýl
v tradíciách berlínskej Štátnej opery ponúkajú predstavenia Cosi fan tutle (1982) a Figarovej svadby (1988). Ukážkou
konzekventne napfňaného režisérskeho divadla je Herzova
inscenácia Madame Butterfly v naštudovaní berlínskej Kornickej opery ( 1981). Pre labužníkov prinášali zaujímavé
príspevky hosťovaniá komorných zoskupení- Monteverdi ho
Orfea (Veľké divadlo z Lodže), drobnosti Pergolesiho a Cimarosu (varšavská Komorná opera) a Sostakovičov Nos
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v skvelej Pokrovského réžii (moskovská Kom orná opera,
1976). Rovnako inšpiratívnym rozšírením optiky bol nekonformn ý Rossiniho Barbier zo Sevilly, inscenovaný Ruth
Berghausovou (Komorná opera štátnej opery Berlín,
1975).

Sovietsky vokálny export sa prezentoval na Slovensku prvotriednou vzorkou niekoľkých generácií. Nezabudnuteľné zostáva predstavenie Eugena Onegina z roku 1960 s dirigentom
Borisom Chajkinom a kvintetom sólistov, z ktorých Milšakinovej Tatiana a Gremin Ivana Pe trova patria do dejín interpreta čnej tradície tejto opery. V neskorších dekádach sme
tu privítali ako protagonistov Eugena Onegina
ďalšie
pojmy - Ma kvalu Kasrašvili, Galinu Kalininu, Jurija Mazuroka, Sergeja Lejferkusa. Sviatkom bola
Višnevskej zrelá Líza
z Pikovej dámy ( 1965)
a Atlantovov mladistvý Don José (1967);
do Bratislavy viackrát
zavítala Jelena Obrazcovová (okrem koncertn ých vystúpení aj
ako Eboli, Marina
Mníšková, Santuzza),
GALINA ViŠNEYSKA
Jevgenij Nesterenko
(Boris Godunov, Filip
II.} a Anatolij Kočerga (Mefisto, Boris).
Casto hosťovali v Bratislave aj sólisti budapeštianskej štátnej
o pery, vďaka ktorej
sme v našich zemepisných šírkach z času na
čas mohli vidieť a počuť
aj megahviezdy západného sveta. Z budapeštianskych sólistov
nezmazatelhý dojem zanechali tenoristi Simándy a Ilósfalvy, barytonista Miller
ANNA ToMOYA-SiNTOw
a Mimi Ilony Tokod yo vej (1979, 1982).
Skoda, že maďarský .vokálny zázrak" Sylviu Sassovú sme
privítali už v období jej predča sného výkonnostného zostupu
(Tosca, 1987).
Ak okrem Sovietov niekto vo východnom bloku predstavoval vokálnu ve ľm oc, tak to boli bulharská a rumunská
škola. Príslušníci týchto kultúr okupovali svetové javiská už
pred druhou svetovou vojnou (Rumuni dokonca už v minulom storočí) a začali sa opätovne presadzovať hneď po páde
stalinizmu. V tých rokoch zažiarili v Bratislave tenorista Uzun ov (Don José, 1957 a 1958) a basista Gjaurov (Mefisto,
1957), neskôr mezosopranistka Lilova (Azucena, Amneris,
1963) a jeden z najkrajších tenorových materiálov - Nikola
la HUDOBNÝ ŽIVOT) 12] 1999

Nikolov (KaJaL 1966). V sedemdesiatych rokoch stoja potom významom v popredí večery so sopranistkami Tomovou-Sintow a Savovou , mezosopranistkou Milčevovou
a basistom Gj u zelevom .
Rumuni exponovali predovšetkým ženské hlasy a barytonistov. Z operných dám .Paríža východu" zaujali sopranistky
Lucia Stanescu a Elena Moldoveanu, z barytonistov
po viacnásobných vystúpeniach Ohanesian a , Iordachesca
najmä nádherný hlas Nicolae Herleu (Rossiniho Figaro,
1960 - Verdiho Rigoletto, 1975). V atmosfére in formač
nej izolácie prvej polovice šesťdesiatych rokov sa s pramalým
záujmom bratislavského obecenstva stretol Mefisto Srba
Mira Cangaloviča, ktorý v rokoch najzúrivejšej .studenej
vojny" ako predstavitel'
vel'kých basových partií
ruskej klasiky pochodil
s belehradskou operou
celý rad európskych
operných metropol.
V bilancii sa dostávame k h osťovaniam
speváckych osobností
z druhej strany .železnej opony". Vzhľadom
na nepo rovnávate lhosť
menových relácií, a rým
aj z nášho hľadiska
enormné honorárové
nároky,
prichádzali
sporadicky. Buď dávno
po zenite (Helge RosJEVGENIJ NESTERENKO
waenge, Giuseppe
Valdengo), alebo na opak, ako neznámi začiatočníci (v roku 1967
Giuseppe Giacomini
ako Alfred v Traviate).
Len o málo bola
lepšia situácia v rokoch sedemdesiatych
a osemdesiatych (viac
večerov s fínskym barytonistom Kari Nurmelom, v roku 1984
Holanďan
Anthony
Raffa ela), takže možno vlastne poďakovať
Petrovi Dvorskému, že
sme za vcelku prijateJ'ných honorárových polAJos MILLER
žiadaviek počuli v Braúslave jednu z jeho partneriek a zároveň jednu z prvých dám
svetovej opery posledných desaťročí - Mirellu Freniovú
(Taúana z Eugena Onegina, 30. decembra 1984). Niekol'ko o čosi
menej zvučných mien z plagátov západoeurópskych operných domov objavilo sa v osemdesiatych rokoch aj v operných
predstaveniach Zámockých hier zvolenských. Ale história
tohto fesúvalu, ktorý v poslednej dekáde vlády totality tiež
prispieval k prepájaniu slovenského operného diania so zahraničným, to už je iná kapitola. Vrátane hl'adania vysvetlení,
prečo posledného leta (mimochodom pri dvadsiatom výročí
svojich začiatkov) na mape našich kultúrnych aktivít absentoval. tli
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Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu
Vladimír Draxler

V roku 1939 nové politické a kultúrne pomery, technické inováMoyzesove veľkolepé plány: vystupovať s orchestrom v bezprostrednej prítomnosti publika.
cie a nové požiadavky vyplývajúce zo zmien dramaturgickej
Väčší rozmach činnosti spočiatku stále nedovoľovali ani priesskladby rozhlasového programu znamenali vstup orchestra do
ďalšej etapy pôsobenia, od predchádzajúcej úplne odlišnej.
tory - ťažkosti s nimi sa prechodne dokonca zväčšili. Ešte v závere pôsobenia Radiojournalu sa totiž pristúpilo k rozšíreniu veľ
Vznik slovenského štátu roku 1939 sa premietol do zmeny postavenia a do nových úloh rozhlasu na Slovensku a potom aj do
kého štúdia v budove na Jakubovom námestí a počas rekonštrukčných prác aj orchester pôsobil síce v ochotne poskytnutých, ale
poslania bratislavského rozhlasového orchestra. Na náhlu zmenu
štátoprávneho postavenia Slovenska rozhlasoví pracovníci neboli
stiesnených priestoroch hotela Tatra. Obnovené štúdio od leta
1939 poskytovalo už priaznivejšie podmienky pre činnosť.
pripravení. Zo dňa na deň sa ocitli pred úlohou z dovtedajšej
súčasti jednej rozhlasovej organizácie na programe participujúcej
Rozhlas teda znovu disponoval spoľahlivou oporou pri tvorbe
vybudovať organizáciu samostatnú, poskytujúcu obyvateľstvu
hudobných aj slovesno -hudobných relácií. Orchester pod taktovkrajiny kompletný rozhlasový program. Rozhlas ako reprezentakou svojho šéfdirigenta Kornela Schimpla, ale aj ďalších dirigentívna inštitúcia nového štátu si. samozrejme, vyžadoval aj primetov interpretoval hudbu rôznych období a žánrov vrátane symfonických dieL aj keď tu bol stále odkázaný vždy na výpomoc,
raný orchester. Situácia sa zmenila: Ak predtým vedenie Radiospravidla opäť z radov hráčov orchestra SND, s ktorým tiež viacjournalu upieralo bratislavskému rozhlasovému orchestru určité
funkcie, vedenie ustanovujúceho sa Slovenského rozhlasu (ofikrát vystúpil spoločne. V programe dominovali predovšetkým
diela W. A. Mozarta, L. v. Beethovena, J. Brahmsa, F. Schuberta
ciálne vznikol ako spol. s r. o. až v júni 1939) malo záujem o plnohodnotné teleso schopné zmocniť sa všetkých žánrov na
a P. I. Cajkovského. Významnú zložku repertoáru tvorili skladby
úrovni. Séfovi hudobného odboru Alexandrovi Moyzesovi sa
slovenských skladateľov, najmä J. L. Bellu, E. Suchoňa, A. Moyotvoril priestor pre uskuzesa, J. Cikkera, ale aj
točňovanie jeho predstáv
A. Očenáša, $. Jurovo symfonickom orchestri,
ského, D. Kardoša, T.
predstáv tentoraz už v sú Freša, L. Holoubka, F.
lade s názormi vedenia.
Babuška, pričom rad diel
Zámery sa neuskutoč
odznel premiérovo. Neňovali jednoducho. Na
vô ľu Nemcov, ktorí pozorne sledovali prácu
rozpad CSR a okolnosti.
ktoré ho sprevádzali, zaSlovenského rozhlasu,
reagovali českí členovia
vyvolávalo programovaorchestra odchodom zo
nie diel českých, ruských
Slovenska . Bratislavský
a poľských skladateľov,
rozhlas sa s nimi nehodlal
čo v značnej miere prirozísť. jeho predstavitelia
spelo k utvoreniu nena rokovaní so zástuppriaznivého názoru na
cami českého rozhlasu
Alexandra Moyzesa.
v Prahe 23. marca 1939
Orchester naďalej účin
vyslovene žiadali, aby
koval v rozhlasových
.bolo povolené ponechať
pásmach i rozhlasových
v službách na Slovensku
hrách a jeho členovia vyORCHESTER SLOVENSKÉHO ROZHLASU SO ŠÉFOM KORNELOM SCHIMPLOM
všetkých zamestnancov
tvorili niekoľko menších
V RENOVOVANOM ŠTÚD I U NA JAKUBOVOM NÁMESTÍ, ZAČ. 40. ROKOV.
českej n árodn osti... naj inštrumentálnych zoskumä členov orchestra". No hráči pod dojmom správ o nahradzopení. Bratislavské komorné združenie (T. Gašparek, J. Pragant,
J. Wagner, E. Polák, M. Knechtsberger) a Dychové kvinteto Slovaní českých zamestnancov slovenskými v úradoch a rôznych
inštitúciách sa v emotívnom rozpoložení korporatívne rozhodli,
venského rozhlasu (R. Suster, P. Orth, F. Rózsa, J. Chvála,
R. Mráz) do polovice štyridsiatych rokov i neskôr tiež vypfňali
že opustia Slovensko. Bratislavskému rozhlasu ostalo osem čle
nov ochestra, preto zapfňať program náhle rozšírený o niekoľko
značné časti rozhlasového programu a komorné združenie vyhodin si vyžadovalo od pracovníkov hudobného vysielania veľa
stupovalo aj mimo rozhlasu. Od roku 1940 pod záštitou Slovennámahy. Urýchlene sa hľadali náhrady, takže už 16. aprila 1939
ského rozhlasu účinkovalo Aktardžievovo kvarteto.
Po osamostatnení sa rozhlasu na Slovensku zaradili do jeho
figuroval vo vysielaní Orchester Slovenského rozhlasu.
technického vybavenia zariadenie, ktoré časom spôsobilo, že do
Orchester mal však len osem stálych členov, ostatní boli prijatí
na skúšku a ako výpomoc. Moyzesovi napriek tomu nechýbal
tvorby relácií a programovej prevádzky sa vniesli úplne nové pooptimizmus: Už na prvej programovej konferencii v júni 1939
stupy, a ktoré dalo aj nové dimenzie práci orchestra a programoavizoval na nadchádzajúcu sezónu usporiadanie verejných konvaniu hudby: Poštová správa odsúhlasila nákup apatarúry na
certov. Zároveň upozornil na ťažkosti: .Nemáme dobrý II. klarizhotovovanie zvukového záznamu. Coskoro k nie dosť trvanlivej
net a nemáme dušu orchestra- kvarteto lesných rohov .. . Pátravoskovej platni pribudli nosiče z pevnejších materiálov, v roku
nie tu na Slovensku ostalo bezvýsledné a nazdávam sa, že ne1940 získal Slovenský rozhlas prvý magnetofón, výrobok firmy
bude iného východiska, ako obrátiť sa do hudobných stredísk
AEG, a v roku 1942 ~paratúru Philips Miller slúžiacu mechanicCiech a Moravy: S definitívnym obsadením telesa rátal do troch
kému zaznamenávaniu zvuku na film. Záznamy zhotovované na
mesiacov. Ale ešte koncom roka 1939 bolo systemizovaných iba
vysokofrekvenčnom magnetofóne ešte vykazovali zreteľný šum,
34, pritom obsadených dokonca len 29 miest. čo nestačilo na
kým záznamy na filme sa vyznačovali vysokou kvalitou, zato
~HUDOBNÝ ŽIVOT j 12) 1999

však kládli vysoké nároky na podmienky úschovy. Neuplatňova!
na kvalite a orchester dorástOl na skutočne reprezentatívne symfonické teleso. Verejné koncerty sa pravidelným opakovaním
sa ešte strih. nahrávky sa sprvu vo väčšom množstve neodkladali
natrvalo, prítomnosť záznamu zvuku v rozhlasovej praxi znamestali postupne samozrejmosťou a zároveň hodnotným prvkom
bratislavského kultúrneho diania.
nala predovšetkým trvalé oddelenie realizáde relácie od jej vysielania. Pominul sa teda jeden vážny dôvod. ktorý podmienil
úspešné mimoštúdiové pôsobenie orchestra s Baranovičom
však trvalo len krátko a aj účinkovanie telesa vo vysielaní sa
vznik rozhlasových orchestrov. Naďalej však trvala opodstatnevážne narušilo. Po bombardovaní Bratislavy spojeneckým letecnosť existencie vlastného rozhlasového hudobného inštrumentvom v lete 1944 sa Slovenský rozhlas z budovy na Jakubovom
tálneho telesa. a to kvôli nezávislosti od mimorozhlasových súnámestí. nachádzajúcej sa v blízkosti objektov potecionálne
borov (čo neznamenalo. že by sa s nimi nebolo spolupracovalo).
ohrozených pri ďalších náletoch. dočasne presťahoval do nemecV prípade Slovenského rozhlasu existoval ešte jeden zvláštny dôvod. tOtiž pretrvávajúca absencia národného symfonického orkej školy na začiatku Zochovej ulice. Dostal k dispozícii štrnásť
chestra a snaha suplovať ho svojím orchestrom.
miestností a orchestru mala ako štúdio poslúžiť telocvičňa.
Na jeseň roku 1944 v podmienkach priameho vojnového
Súčasťou príprav na priamy kontakt orchestra s publikom sa
srali letné vystúpenia orchestra pred hosťami kúpeľov v Trenohrozenia sa už nekonali verejné koncerty. Hudobné vysielanie
a spolu s tým aj práca orchestra sa obmedzili na nevyhnutnú
čiansk ych Tepliciach v rokoch 1940 a 1941. úmysel usporiadať
verejné symfonické koncerty sa stal skutočnosťou v roku 1942.
mieru. Na Veľkú noc 1945 nemecký deštrukčný oddiel zničil
keď vedenie rozhlasu povolilo zvýšiť počet členov orchestra na
skromné technické zariadenie. ktOré rozhlasoví technici inštalo48 a keď sa podarilo za bezpečiť spoločenskú sálu vo vládnej buvali na Zochovej ulici. Slovenský rozhlas sa načas odmlčal.
dove. V piatok 6. ll. 1942 tam orchester vystúpil pred publikom
Po vojne sa vedelo, že rozhlas na Slovensku sa spojí s rozhlaso skladbami W. A. Mozarta, L. v. Beethovena, F. Schuberta.
som v Cechách, existovali aj predstavy o podobe spoločnej organizácie, až na to, že české názory sa líšili od slovenských. V noJ. Kilpinena aJ. Brahmsa. Potom už v pravidelnom týždennom
vembri 1945 na porade slovenských a českých rozhlasových prarytme nasledovali ďalšie koncerty, na ktorých odzneli diela svetových aj slovenských skladateľov. Prvý aj ďalšie koncerty dirigocovníkov v Bratislave predstaviteľ rozhlasu v Cechách Mirko
val František Babušek. k10rý roku 1941 vystriedal na mieste šéfa
Očadlík vyhlásil, že za najlepšie považuje usporiadanie z roku
orchestra Kornela Schimpla.
1938: *Program jednotný, s malými
Pod Babuškovým vedením orchesodchýlkami... Musíme uskutočniť
ozajstnú centralizáciu, aby sme vytvoter interpretoval najmä diela W. A.
Mozarta, L. v. Beethovena. J. Haydna,
rili jeden dobrý program.· Mohlo by
F. Schuberta, P. l. Cajkovského a slosa zdať. že OčadJík nepochopil zmeny,
venských skladateľov. Ale ani Baktoré časom nastali, ale. ako sa neskôr
ukázalo, iba vyjadril zámery pražsbušek na tomto poste dlho nezotrval.
V bratislavskom rozhlase pravidelne
kého rozhlasového vedenia a antidpoval jeho budúce snahy. Slováci
hosťovali nemeckí dirigenti. Vo februári 1943 orchestrálni hráči nesúhlas predkladaným návrhom nemoh li
sili s požiadavkou jedného z nich
súhlasiť a keďže momentálne sa museli riešiť závažnejšie problémy, orgaskúšať nad sta noven ý čas a odmietli
nizačné záležitosti sa odložili na nepracovať vôbec. Do konfliktu nevhodne zasiahol Tido J. Gašpar. predskôr. Rozhlas na Slovensku síce používal prívlastok Ceskoslovenský, ale
seda JednateTského zboru Slovenského rozhlasu a šéf úradu propak faktickému zlúčeniu s rozhlasom
gandy. či že orgánu politicky nadv Cechách došlo až v apríli 1949.
v danej chvíli sa dohodla len spolu riadeného rozhlasu: Namiesto toho,
práca v oblasti programu.
aby sa zaoberal neocho10u hráčov
spolupracovať. upriamil pozornosť na
Najzávažnejšou úlohou, pred ktorou
stáli hneď po vojne kompetentní prafakt, že dirigent prišiel z Nemecka. čím
celá záležitosť dostala politické zafarcovníd poštového rezortu i nové veVIANOČNÉ HUDOBNÉ RELÁCIE SA V ROKU 194 0
benie. Keď orchester odmie10l ultimadenie rozhlasu na Slovensku menoVYSIELALI ZO ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU.
tívne nariadený nástup do služby,
vané povereníctvom pre informáde,
úradníci ústredne štátnej bezpečnosti všetkých jeho členov
bolo urýchlené odstránenie rozsiahlych škôd na štúdiovej aj vysielacej technike tak, aby sa čo najskôr mohlo obnov i ť vysielanie.
i Františka Babuška, ktorý ich podporil. odviedli do zaisťovacej
väzby. Väčšina hráčov bola po niekoľkých dňoch opäť voľná.
Z Bratislavy sa znovu začalo vysielať 17. júna 1945, nie však z Japrišli však o mzdu za neodpracovaný čas a niektOrí zaplatili pokubovho námestia. Vedenie kalkulovalo s tým. že ak sa zotrvá
v provizórnych priestoroch na Zochovej ulici, skôr sa podarí prekuty. Františka Babuška vedenie spoločnosti odvolalo z funkcie
šéfa orchestra a odstavilo ho od dirigentského pultu, no už v máji
sadiť zámer začať s výstavbou novej rozhlasovej budovy, ktorej
1943 mu povolilo dirigovať. ba dokonca súhlasilo s jeho hosťo
potreba sa ukazovala ako naliehavá. pretože pracoviská na Jakubovom námesú už tvorbe relácií nevyhovovali ani rozmermi, ani
varúm v Nemecku.
V apríli 1943 sa u skutočnil koncert pri príležitosti štátneho
usporiadaním.
Pre orchester tieto úvahy znamenali skúšať, vystupovať a nasviatku ustašovského Chorvátska. Diela chorvátskych autorov
B. Papandopula, J. Gotovaca, V. Lisického a K. Baranoviča predhrávať v telocvični upravenej na štúdio. K nejednoduchým
viedol orchester pod taktovkou práve posledne menovaného.
podmienkam práce sa pridali ďalšie ťažkosti. s ktorými sa hudobný odbor, vedený naďalej Alexandrom Moyzesom. musel vyPrítomní vedúci pracovníd Slovenského rozhlasu na mieste sondovali možnosť získať chorvátskeho dirigenta a skladatera za šéfrovnávať. Počet ďenov orchestra sa opäť zredukoval. tentoraz
dirigenta. V júni sa na neho jednateTský zbor obrátil s oficiálnou
kvôli odchodu nemeckých i ďa lších hráčov. Ešte koncom marca
ponukou a na jeseň Baranovič ponúknutý post zaujal. Po prvý
1947 maJ orchester zo 73 systemizovaných miest 14 neobsadených.
raz v novej funkcii dirigoval orchester l. l O. 1943 pri príležitosti
storočnice J. L. Bellu.
Ťaživo doľahlo na hudobné vysielanie uprázdnenie postu šéfKrešimir Baranovič predviedol s orchestrom najmä diela
dirigenta, keďže Krešimir Baranovič prijal v júli 1945 miestO diL. v. Beethovena. E. Suchoňa, A. Moyzesa aJ. Cikkera. Pod verigenta v SND. Potom síce požiadal o znovuprijatie do rozhlasových služieb, vedenia o rchestra sa mal ujať l. 8. 1946, ale do rozdením skúseného dirigenta európskej úrovne výkony nadobudli
~HUDOBNÝ ŽIVOT) 12) 1999
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chvíli sa totiž jeho dôsledky v rozhlase a zvlášť v jeho orchestri
hlasu už nenastúpil: akceptoval ponuku na miesto šéfa filharmónie a dirigenta opery v Belehrade.
zatiaľ ani výraznejšie nepociťovali. Výnimkou a varovanún bolo
Rozhlas nadviazal kontakt s Ľudovítom Rajterom, umelcom
niekoľko personálnych zmien. Z rozhodnutia Akčného výboru
Národného frontu zamestnancov Ceskoslovenského rozhlasu
s výborným školením vo Viedni i úspešnou praxou s rozhlasovým orchestrom v Budapešti, zjavne schopným pracovať aj
museli rozhlas opustiť okrem iných dvaja hráči orchestra, ako aj
v bratislavskom rozhlase tak, aby jeho orchester bol hodný poAlexander Moyzes. Došlo k javu nezriedkavému v zlomových
stavenia reprezentatívneho symfonického telesa krajiny. Obe
politických situáciách: Pod zámienkou presadzovania záujmov
strany sa dohodli a l. septembra 1946 sa Rajter oliciálne stal dinastupujúcej politickej moci sa uplatnila zlomyseľnosť diktovaná
komplexom menejcennosti a osobné zištné zámery. Využila sa
rigentom, formálne takisto ako vtedy už chorľavý Babušek, fakticky však on už orchester viedol.
pritom Moyzesova konfliktná povaha, jeho neschopnosť vycháZameranie činnost i súboru sa v zásade zachovalo, aj keď určité
dzať s ľuďmi a súčasne sa zneužil pocit ukrivdenosti, ale aj neisposuny nastali. Orchester vystupoval v reláciách symfonickej
tota ďenov orchestra vyvolaná prebiehajúcimi zmenami. Smuti zábavnej hudby. Proklarnoval sa dôraz na domácu tvorbu a na
nou stránkou celej záležitosti totiž bolo, že 42 orchestrálnych
diela slovanských autorov, čo sa prejavilo v prírastku skladieb sohráčov podpísalo vyhlásenie, v ktorom vítalo prepustenie . asovietskych skladateľov, ale inak sa náplň relácií v podstate zachociálneho a reakčného pána· Moyzesa. Tak človek, ktorý za vojny
vala tak, ako to umožňovali existujúce nahrávky. Keáze rozhlas
figuroval na zozname Sicherheitsdienstu ako nežiaduci v rozmal vtedy pomerne rozsiahlu zásobu záznamov z vlastnej prohlase pre . protinemecké a boľševické zmýšľanie" , po nástupe kodukcie, ani orchester už nemusel často vystupovať naživo.
munistov k moci musel rozhlas opustiť, a to za súhlasu ďenov te(V roku 1946 takmer tretinu hudobného programu predstavovali
lesa, ktorého budovanie viedol. Takéto paradoxy patria k črtám
skladby zo zvukového záznamu. Možno len ľutovať, že na preprevratových časov.
lome štyridsiatych a päťdesiatych rokov kvôli nie výnimočnému
K bezprostredne závažným udalostiam pre orchester, s Febnedoceneniu hodnoty nahrávok bola celá ich zbierka zničená, ta ruárom 1948 priamo nesúvisiacim, došlo koncom roka 1948
a v roku nasledujúcom. V decembri 1948 prijala SNR zákon
kže z rozsiahleho fondu záznamov skladieb v predvedení rozhlao Slovenskej filharmónii. Bolo zrejmé, že tento krok sa dotýka
sového orchestra z vojnových a povojnových čias sa zachovali
len nepatrné zlomky.)
rozhlasového orchestra, veď:
Diskusie sa rozvinuli okoodkiaľ odinakiaľ mohla fillo programovania skladieb
harmónia pri obmedzenom
nemeckých autorov, pričom
okruhu kvalitných hudobníišlo rovnako o zábavnú ako
kov získať potrebných hráo symfonickú tvorbu. Praha
čov než z rozhlasu? Vedenie
ich zaraďovanie do vysielarozhlasu vyslovilo súhlas
nia jednoznačne odmietala,
s presunom časti aenov
slovenskí rozhlasoví pracovsvojho orchestra do orchesníci zaujali napospol opačný
tra filharmónie. Predpoklapostoj. Argumentovali tým,
dalo sa, že rozhlasu ostane
že z prevádzky sa vyradí
len malý prevádzkový inšveľký počet nahrávok, ale
trumentálny súbor a symfonické koncerty sa budú kuuvádzali aj kultúrne dôvody
(tajomník hudobného odpovať od Slovenskej filharboru Simon Jurovský). Alemónie. A tak keď na jeseň
xander Moyzes uzavrel dis1949 bratislavské publikum
kusie tým, že diela nemecnamiesto obvyklého rozhlakých skladateľov sa budú
sového verejného koncertu
SYMFONI CKÝ ORCHESTER ROZHLASU V PROVIZORNOM ŠTÚDIU NA ZOCHOVEJ
sledovalo prvý koncert Sloznovu vysielať od začiatku
ULICI. S TAKTOVKU ĽUDOVÍT RAJTER, VEDI:A N EHO FRANTIŠEK BABUŠEK.
roku 1947.
venskej lilharmónie, za noAsi ROKU 1946.
Moyzes sa usiloval aj o čo
tovými pultmi pred ním zanajrýchlejšie obnovenie verejných koncertov. Na to, aby orchessadli tiež dve desiatky hrá čov - donedávna členov orchestra,
ter mohol opäť zasadnúť pred obecenstvo, žiadalo sa doplniť jeho
ktorý urobil z verejných symfonických koncertov hlavnú udalosť
obsadenie a obstarať vhodnú sálu. Uvažovalo sa o vyskúšanej
bratislavského hudobného diania. Do filharmónie prešiel aj diriosvedčenej spoločenskej sále Vládnej budovy a zároveň o sále v
gent Ľudovít Rajter.
Redute. Vlastníci - rezort vnútra v prvom prípade, súkromný
S konaním vedenia nesúhlasil nový šéf hudobného vysielania Sipodnikateľ v druhom -prejavili ochotu vyjsť rozhlasu v ústrety,
mon Jurovský, ktorý v ňom videl neúctivé negovanie dlhoročnej
no obidva objekty boli nezariadené a vykazovali známky zanepráce a nedoceňova nie potrieb rozhlasu. No poči n organizátorov
dbania, takže spočiatku neposkytovali príliš sľubné vyhliadky na
Slovenskej filharmónie bol opodstatnený - Slovensko potrebovalo
skoré sprevádzkovanie pre koncertnú činnosť. Veci sa však vyvíhudobné teleso špedalizované na symfonickú tvorbu a pri nedojali nad očakávanie dobre a v máji 1947 rozhlas obnovil verejné
statku iných možnosú sa využil potenciál poskytovaný rozhlasom.
kon ceny, tentoraz z Reduty. Za prechodné sídlo orchestra sa však
Lenže pravdu mal aj JurÓvský: Žiadal sa aj orchester, ktorý by
interpretoval symfonické diela prednostne pre rozhlasové vysiepodarilo opäť získať spoločenskú sálu Vládnej budovy. Vtedy nik
nemohol tušiť, že sála bude ako koncertná sieň Ceskoslovenlanie, a vedenie rozhlasu sa takéhoto súboru nemalo a priori
ského rozhlasu spoľa hlivo slúžiť orchestru a verejnosti až do roku
vzdávať. Názor na potrebu orchestra si čoskoro osvojili aj vedúci
1985.
činitelia rozhlasu a keď už Slovensko malo dostatok náležito priNa koncertoch odzneli diela P. I. Cajkovského, E. Elgara, C. Depravených hudobníkov, rozhlasové symfonické teleso mohlo
znovu počuť auditórium pri rádioprijímačoch a neskôr aj v konbussyho, L. v. Beethovena a ďalšie, husľový koncert A. Chačatu
riana predviedol D. Oisrrach, dirigovali t. Rajter, F. Babušek a A.
cennej sieni. líll
Bernard z Veľkej Británie. Koncerty boli akoby obdobou Pražskej
jari a dávali prísľub, pokiaľ ide o pokračovanie úspešných vystúpení rozhlasového orchestra, prerušených vojnovými udalosťami.
Poznámka. Stúdia vznikla na základe dokumentov Slovenského národVo februári 1948 nastal politický zvrat v živote krajiny, ktoného achívu v Bratislave, Archívu Slovenského rozhlasu v Bratislave
rého ďalekosiahlosť si vtedy asi málokto uvedomoval. V danej
a ústredného archívu Ceského rozhlasu v Prahe

40

la HUDOBNÝ ŽIVOT) 12) 1999

LON DÝNSKE O PERNÉ KRÁĽOVSlVO

Royal Opera House Covent Garden
(ďa l ej ROH) v Londýne patrí k najprestížnejším operným scénam na
svete. Na prelome 80. a 90. rokov sa
táto vtedy ešte mamutia inštitúcia
odtla vo vážnej finančnej kríze, ktorá
viedla k obšírnym a nekonečným debatám o jej rozporuplnom umeleckom smerovaní, o orientácii na elitárske publikum i o budúcnosti.
Viedlo to až tak ďaleko, že sa ozvali
hlasy spochybňujúce jej existenciu
vôbec. K zložitosti a hlbke krízy prispel aj fakt, že budova opery už viac
ako 20 rokov nespfňala technické
a umelecké požiadavky (napríklad
baletný súbor sa stá le musel premiestňova(, lebo v starej budove nebolo dosť miesta), dokonca sa hovorilo o tom, že počas predstavení je zákulisie pre technických pracovníkov
i spevákov životu nebezpečné. V júli
1997 operný dom zatvorili, aby sa
mohla začať plánovaná prestavba
a rekonštrukcia. Cieľom bolo vytvoriť
najmodernejšie operné divadlo na
svete. (S projektom prestavby sa začalo už v apríli 1996.)
Počas uplynulých dvoch rokov bol
štyrikrát vymenený najvyšší výkonný riaditeľ ROH, Jeremy Isaacs
(1996/97) a Mary Allen (máj 1997 až
marec 1998) boli zbavení funkcie
a Genista Mclntosh Uanuár 1997 až
máj 1997) radšej rezignoval.
Bolo to obdobie, keď v Covent
Garden hrozil baletný súbor štrajkom, súkromní darcovia začali váhať
s tridsatmiliónovou sľúbenou dotá dou, minister kultúry zača l osobne
vyšetrovať celú situáciu a hudobný
riaditeľ Bernard Haitink bol odhodlaný od ísť. Takmer neriešiteľná situácia sa však zrazu ako čarovným prú tikom zmenila po príchode Michaela
Kaisera - terajšieho výkonného riaditeľa. Získal prezývku Tichý Američan a sám sa priznáva, že je zakaždým fascinovaný, keď narazí na
umeleckú inštitúciu, ktorá zvádza boj
s financiami na hranici zúfalstva.
Dnes ho už Balet Krárovskej opery
považuje za vlastného a je obľúbený
aj u hráčov orchestra, na ktorého požiadavky si spomenie vtedy, keď
všetci ostatní na ne už zabudli. Taktiež opera mu dôveruje, už aj preto,
že svoju kariéru začal ako operný
spevák. 45-ročný Američan Kaiser
nie je vo finančnej politike umeleckých inštitúcií nováčikom. Pred kolapsom zachránil už viacero spoloč
ností: o. i. napríklad Detroit Symphony, National Theatre of the Deaf,
~HUDOBNÝ Ž IVOT]
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Market Theatre v Johannesburgu či
American Ballet Theatre. Podľa neho
musí zdravá umelecká organizácia
stáť na dvoch pilieroch: umení
a marketingu. Keď nastúpil do funk cie, diagnózu ROH určil takto: absencia kvalifikácie, nedostatok požadovaného stupňa skúsenosti ako
fundraising (získavanie finančných
prostriedkov) a press management,
tendencia koncentrovať sa na nesprávne ciele a nedostatok plánovania. Jeho liečebným prostriedkom na
prekonanie krízy je zníženie admi nistratívnych nákladov a riadiacich
článkov, upriamenie sa na nové produkcie a vzdelávacie programy a prehľadný marketing, zameraný predovšetkým na fundraising. Zdá sa, že
Kaiserov recept naozaj fu nguje aj
v praxi. Jeho priateľstvo a povestne
dobré vzťahy s najbohatšími mužmi
Anglicka mu poskytli priazeň nových
darcov a potenciálnych sponzorov.
Riadenie zjednodušil tým, že eliminoval Baletný a operný poradný vý-

COPVERT GARDEN: f LORAL HALL
A OPERA Hous E
bor a nahradil ho ďenmi s priamymi
skúsenosťami z umeleckej oblasti. Po
týchto nepopulárnych krokoch nasledovala reštrukturalizácia a redukcia technických a umeleckých oddelení. (O prácu prišlo celkove 150 ľu 
dí.) V dvoch novovybudovaných divadelných štúdiách (Linbury a Clore)
budú poludňajšie koncerty a množstvo náučných projektov. Existuje už
len jeden vstup pre všetkých návštevníkov opery (namiesto bývalých
dvoch: pre zámožneJSie vrstvy
a ostatnú verejnosť s lacnejšími vstupenkami vo vyšších polohách) a výrazne sa znížili ceny vstupeniek, čo
svedčí o vážnej snahe sprístupniť
predstavenia širším diváckym vrstvám. Kým pred uzavretím divadla sa
ceny pohybovali v rozmedzí od 30 do
250 libier, po znovuotvorení to vyzerá oveľa optimistickejšie, s cenami
od 6 do 150 libier, pričom na rozdiel
od minulosti je tu garancia, že mini-

málne 20 % všetkých vstupeniek sa
dostane do predaja pokladne. Súčas 
ne sa začali aj rokovania s BBC o dlhodobom pláne priamych prenosov
a dokumentárnych programov.
Ďalším nemenej zaujímavým bodom v histórii Covent Garden je aj
samotná prestavba areálu opery.
Píšem areálu, pretože rekonštrukcia
zahŕňa komplex na rozlohe jedného
hektára, nielen samotnú budovu
opery. Ci eľom moderného architektonického plánu bolo maximalizovať
možnosti predstavení ako v historickej časti (pôvodne divadlo), tak aj
v dvoch už spomínaných novovybu dovaných divadlách-štúdiách. Tradíciou preslávená pôvodná budova
prešla úplnou prestavbou: kapacita
hradiska sa zvýšila o 85 miest na sedenie a státie (celková kapacita je
2257 ), počet miest určen ých pre vozičkárov sa zvýšil z 2 na 24, pričom sa
bezbariérovo upravili všetky vstupy
a výťahy. Dlho očakávaným krokom
bola inštalácia klimatizácie. Nová
opona váži neuveriteľných 58 ton,
orchestrisko sa zväčšilo a dodatočne
sa vybudovali šatne, miestnosti na
oddych a sprchy. Dôležitou súčasťou
nového marketingu bolo aj vytvorenie nových možností pre priame televízne vysielania. Celkom nový je aj
javiskový priestor, 27 m široký a 23
m vysoký, umiestnený na šiestich
výťahoch, pričom každý váži 18 ton.
Ani zdY!bacia mechanika nijako nezaostáva, lebo môže dvíhať kulisy do
výšky 37 metrov. Na presun scény
slúži 39 výťahov, skladajúcich sa z 27
kontajnerov po 15 x 5 m s maximálnou záťažou l O ton. Práve vďaka
týmto najmodernejším technickým
vymoženostiam sa čas potrebný na
prestavbu javiska skrátil o polovicu,
čím sa mohol zaviesť tzv. Three-session day- počas jedného dňa je možné meni ť scénu trikrát, teda uskutoč
niť tri predstavenia či skúšky. Namáhavá a nie lacná technická práca,
aj počas nocí, je teda už minulosťou .
A čo sa stalo so starou technikou?
Väčšina strojov sa predala múzeám
a nadáciám a ponechali sa len nie ktoré, ako napríklad motor, ortuťový
oblúkový usmerňovač, vyvažovacie
zariadenie a i., - tie sú vystavené
v areáli novej budovy.
Suma na prestavbu celého komplexu sa vyšplhala do výšky neuveritefuých 215 miliónov libier (cca 15
miliárd korún), z čoho 58,5 milióna
poskytla Národná lotéria, 100 miliónov je zo súkromných fondov a darov a zvyšok doplnila dotácia zo štátnej pokladnice. VANDA PROCHÁZKOVÁ
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Po viac-menej všeobecných charakteristikách hudobného a iného života
sa pokúsim priniesť stručné spravodajstvo z niekoľkých .,lahôdkových"
koncertov v Mnichove a usporiadam
ho do tematických blokov. Pozrime
sa najprv na dva klavírne recitály. čo
sa časopriestorovej orientácie týka,
všetky bulletiny mám k dispozícii,
v záujme zabránenia nudnej fakto grafii sa však musíte uspokojiť
s tým, že spomínané koncerty sa
uskutočnili v čase od 14. l O. 1998 do
21. 9. 1999. Obidva sa niesli v znamení neuveriteľnej, no vždy bezvýhradne umeleckej výpovede slúžiacej virtuozity a dôrazných snáh po
odkrytí doteraz neznámych sfér hudobného výrazu: ako zahrať aj notoricky známe skladby tak, aby sa aovek nezačal na stoličke podozrivo vrtieť. A to sa podarilo tak Rudolfovi
Buchbinderovi, ako aj Murrayovi
Perrahiovi - skutočne dvom veľkým
z najväčších! Buchbinder svoje publikum ohúril Bachovou Anglickou
suitou č. 3, Bergovou Sonátou, Beethovenovou Sonátou mesačného svitu
a Schumannovýrni Symfonickými etudami. I popritom, že Buchbinderov
Schumann sa v dôsledku bohatých
agogických zásahov takmer začínal
rozpadať, jeho hra disponuje bohatou dávkou podmaňujúcej fantázie,
ktorá sa dôsledne vymyká akejkoľ
vek logike a systémovosti -ani náhodou v jeho podaní nenasledovalo to,
čo by ďovek predpokladal. Dojem výnimočnej umeleckej serióznosti a intenzívneho prežívania ešte umocňo 
val zdržanlivý pohybový prejav, vylučujúci každý náznak teatrálnosti.
Perrahia síce až tak ekomonický vo
svojich pohyboch nebol, zato miera
originality a zaujímavosti v jeho prípade .tromfla" i Buchbindera. (Program: Bach, Haydn, Brahms, Chopin,
Schubert, Liszt.) Najmä jeho Bach
(treba vedieť, že Perrahia sa na koncertné pódiá vrátil pred dvoma rokmi
po dlhšej kríze, zapríčenenej infekciou pravého palca, a počas choroby
"znovuobjavoval" Bacha) pôsobil
.romanticky", akože iná č, ale inak
očarujúco, pritom nie vždy polyfonicky najdokonalejšie (už vidím, ako
by prívrženci "autentickej interpretácie" starej hudby Perrahiu najradšej
ukameňovali ) . Vcelku hral podobne
nevypočítateľne ako Buchbinder, no
ešte rapsodickejšie, s bezpríkladne
variabilným a citlivým úderom a pedalizáciou, hravo manipulujúc s tónom klavíra. Zvláštnou črtou interpretačného umenia tohto slávneho
Angličana je akási . moderná expre-
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sia", fanatická výrazová konzekventnosť, vyjadrujúca .aktuálnu vášeň"
súčasnosti . Keby však hlavným kritériom hodnotenia boli čistota a zrozumitel'nost Perrahia by mal isté problémy... Ale tá bezprecedentná novosť
a presvedčivosť koncepcie, tá ospravedlní aj tých pár nie celkom vydarených behov.
Ostaňme pri klavíri, presuňme sa
však k orchestrálnym koncertom
známej štruktúry: inštrumentálny
koncert + symfónia alebo iné rozsiahlejšie dielo (bohužiaľ, na Slovensku si orchestrálny, resp. filharmonický koncert ináč ani nevieme predstaviť). Má to tú nevýhodu, že
i priam najgeniálnejšieho virtuóza
núti v rámci celého koncertu hrať
akési druhé husle, v tomto prípade
klavír. Napríklad svetoznámy Francúz
Fran~ois - René Duchable v Beethovenovom treťom klavírnom koncerte
robil, čo mohol, čaroval mystické
pianissimá či neúprosne rytmicky ak centoval, teda svojským spôsobom
zjednocoval cieľavedomého technokrata v službách veľkých beethovenovských ideí a poetického mága,
prvé husle však hrali montrealskí
symfonici na čele s ideálnym, ele-

M.

PERAHIA

gantným .remeselníkom" Charlesom
Dutoitom, známym z nespočetných
CD-nahrávok po celom svete. Spôsob, akým tento neprekonateľne zohratý a zomknutý orchester predviedol Musorgského Obrázky z 1-ýstavy,
nemožno síce označiť za prevratne
novátorský, skôr za tradicionalistický, no v tomto trad i čnom rámci sa
blížil k absolútnej dokonalosti s naj primeranejšírni tempami, najvýraznejšou dynamikou, najprirodzenejším frázovaním a ostatnými superlatívmi, ktorými čitateľov už nechcem
unavovať. Prejdime k ďalším dvom
koncertom, ktorých spoločným prvkom bola Rachmaninovova Rapsódia
na tému N. Paganiniho. Mladá uzbecká'
hviezda Eldar Nebolsin ju premenil
na šialený, fascinujúci kolotoč, s Iás-

kavou podporou orchestra Bavorskej
štátnej opery a o niečo staršieho Rusa
Jakova Kreizberga; spoluprácu orchestra a klavíra možno nazvať dokonalou (vraví sa síce, že dokonalosť
neexistuje, no ja som o tom v Mnichove len-len že nezačal pochybovať), diskrétna polyfónia S. V. Rachmaninova sa zaskvela v najvyššej
priezračnosti a čistote. Nebolsinovo
poňatie sa vyznačovalo . neoromanticky" agilnou agresivitou, menej už
lyrickými hlbkami. Chýbali mi aj istá
odľahčenosť a posmešná irónia, ale
inak mladý Uzbečan dvíhal zo sedadiel, a osemnástu, hádam najznámejšiu, variáciu vyspieval ako ozaj
málokto. V druhej polovici Sostakovičova ll. symfónia - Rok 1905, nemenej fascinujúca: takmer hmatateľne
som cítil burácajúci dav a násilné potlačenie demonštrácie - potrebovali
by sme vhodnejši kus pre slávnosmý
koncert k výročiu Novembra? Nič to,
azda v roku 2009 ...
Ani Viktórii Postnikovovej by som
za interpretáciu Rachmaninovovej
Rapsódie nerád niečo vyčítal, hádam
ak trochu málo .démonickosti" a o to
viac suverenity až rutiny, ale v podobne vysokých sférach je to už možno aj odpustiteľné. Hrdinom tohto
večera bol však jej manžel Gennadij
Roždestvenskij, dirigent svetovej
extratriedy, jeden z mála ruských
(sovietskych) umelcov, ktorí nikdy
neutiekli na Západ. (Okrem iného dirigoval Vtáka Ohniváka od Stravinského.) Symfonický orchester Dánskeho rozhlasu znel pod jeho rukami
skoro tak perfekme ako legendárny
Všezväzový orchester sovietskeho
rozhlasu a televízie na starých dobrých platniach značky Melodija .. .
A čo je pozoruhodné, tento 68-roč
ný, akoby flegmatický a žoviálne pôsobiaci pán pútal pred produkciou
a po nej nefalšovanou skromnosťou,
s ohromnou sugestivitou sa zmocňo
val známych i neznámych partitúr,
pritom túto sugestivitu vyžaruje smerom do orchestra i obecenstva, že to
až hraničí so zázrakom; s pozoruhodne malou telesnou námahou
a samozrejmou prirodzenosfou nechá odvíjať a rozvinúť hudobný príbeh, pri čom práve pri dramatických,
pohybom a energiou nasýtených
miestach dokáže akoby mimovoľne,
"nechcene", strhnúť. (Najvyššia prep racovanosť intelektuálnej koncepcie, nadhľad , diferencovanie nálad
a pod. sú ukazovatele, ktoré sa
v týchto umeleckých výšinách považujú za samozrejmosť.)
TOMÁŠ HORKAY
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PETILETÍ PRAŽSKÉ KOMORNÍ FILHARMONIE

Uprostred oslav .sametové revoluce"
se ve Spanelském sále Pražského
hradu konal též oslavný koncert, tentokrát k 5. výročí vzniku orchestru
mladých hráčU - Pražské komorní
filharrnonie. ľfed peti lety, 17. listopadu 1994, se zde pražské kulturní
verejnosti predstavil nove vzniklý orchestr, který si Jiií Belohlávek sestavil po četných konkursech z nejlepších sólistu nejmladší interpretační
generace. Po pu l ročnim intenzivním
zkoušení hned napoprvé uhranul posluchače dvema aspekty: technickou
pi'ipraveností na hranid dokonalosti
a tónovou kvalitou jednotlivru, neuveritelne sloučenou po tak krátké
dobe do jednolité souhry. Uplynulo
pet let a náš nejmladší orchestr
(dobou existence a prfunerným
vekem hráču) zákonite vyspel,
a to díky vkladum v začátcích
a nezvolnenému pracovnimu tempu i množství zkoušek. Vstupní
predpoklady se staly trvalými atributy, charakterizujícími jak pnstup k umení, tak výsledek interpretace.
S určitými instrumentálními
výpomocemi je Pražská komorní
filharmonie schopna interpretoval 80% symfonického repertoáru, čímž mnohonásobne prevyšuje pôvodní zámery z období
vzniku. Fakta a čísla vetšinou nepatrí do recenzí, ale v tomto pi'ípade stojí za zmínku, že orchestr
za pet let provedl na 350 koncertu v 15 zerních a natočil témer
ti'icet CD. Svedčí to nejen o pracovitosti, ale také o zájmu verejnosti
o toto teleso. Kvality orchestru potvrzuje též skutečnost, že o spoluprád
s ním stojí naši nejlepší sólisté
a dlouhá rada sólistu zahraničních.
Angažmá v PKF patrí k velmi nadejnému začátku profesionální dráhy
mladého talentovaného jedince. Startovaly zde takové současné špičky interpretu jako jsou klarinetistka Ludmila Peterková či hornista Radek Bahorák. Zcela vyprodané abonentní
cykly v Rudolfinu svedčí o dobrém zázemí trvalých pi'íznivru, a témer nemožnost získat lístky na oba jubilejní
koncerty se zcela ruznými reprezentativními programy (již zmínený ve
Spanelském sále 16. ll. a v Rudolfinu
18. ll.) už jen dokládala, že hodné
z tech, co mají v Praze rádi hudbu,
chtelo al espoň jeden z nich slyšet.
l3 HUDOBN Ý ŽIVOT] 12] 1999

Koncert ve Spanelském sále prezentoval evropskou hudbu (Ravel,
Franck, Mendelssohn), v Rudolfinu
pak českou hudbu (Suk, Novák,
Dvorák, Martinu). Jak je pro konceny Pražské komorní filharmonie
obvyklé, mohli jsme vyslechnout po
čtyrech skladbách v každém večeru.
Je to soustavný rys dramaturgie
s krásným a1em nabídnout víc; vždy
však se stejným rizikem, že posluchače z konce uspechaného století
muže prodloužený program subjektívne či objektívne unavit. První
večer ozdobil dvojí výkon Ivana Moravce. Meli jsme možnost vyslechnout skladby zi'ídka uvádené, a to
Raveluv Klavírní koncert G dur a Symfonické variace pro klavír a orchestr Césara Francka. O Moravcove hre bylo

PRAŽSKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE

napsáno tolik nadšene hodnotících
slov, že není snadné pi'idat další.
Snad jen, že Ravel uchvacoval barvami tónu, trylku a lehkostí doteku,
Franck precizní výstavbou klenby
a bohatstvím dynamické škály. Mladí
hráči neobyčejne citlive naplňovali
dirigentovo vedení - Jirí Belohlávek
umí mistrnne doprovázet. úvodní
Ravelova Pavana za mrtvou infantku
ukázala zmínené kvality orchestru:
skvelou dechovou sekci, barevné
smyčce, kultivovanost projevu, spjatost s dirigentovým gestem. Men delssohnova symfonie . Italská- (A dur
č. 4) znela v brilantních krajních
rychlých vetách efektneji než ve
stredních, pomalých. Orchestr jen
pár dnu po návratu z úspešného
japonského turné mel víc bria
v rychlém tempu. Druhý koncert

sršel jiskrou v ansámblu od začátku
do konce, v programu náročném
a nádherném: v Sukove Meditad na
svatováclavský chorál, Novákove Slovácké suite, Dvorákových Biblických
písních a Polní mši Bohuslava Martinu. v první skladbe dominovaly
smyčce paletou dynamiky, strhujícím
expresivem a širokodechostí záberu
velkého oblouku. Mnoha prítomným
pravdepodobne pripomenuly Sukovu smyčcovou Serenádu, jíž pred
peti lety začínaly. Naopak v Polní mši
vyznela druhá část orchestru - perfektní dechy s bicími, harmoniem
a klavírem, s mužským sborem Kubnova srníšeného sboru a sólistou Romanem Janálem. Sbor vložil do své
interpretace silnou dávku vnitrního
obsahu prosebných slov a celá skladba vyznela pusobive: dramaticky i pokorne. Nemálo k tomu
prispel Roman Janál kultivovaným a zejména oduševnelým
projevem, což plnou merou
uplatnil již v predchozích Biblických písních. Mužnost výrazu
mladého pevce nevyrušila niterné prosby jeho nádherného
barytonu, plného valér u barev.
Byl to hluboký duchovní zážitek. Slovácká suita Vítezslava Nováka není v posledních letech
častým číslem programu koncertu. Pražská komorní filharmonie v peti typove odlišných
vetách mohla pi'edesti'ít vše, co
urní. Od vznešené patetičnosti
(V kostele) pres briskní perfektnost (Mezi detmi) a lyrickou nesentimentální zpevnost (Zamilovam) k naprosto presne procítené slovácké tanečnosti a až snive
impresivní zasnenosti (V nad). Jii'í
Belohlávek je emocionálne citlivý
perfekcionista a takový je i jeho orchestr. Prošli spolu neuveritelne nabitý kus cesty v krátkém čase a presto
se už prolnuli. Mladí interpreti
presne vedí, co od nich dirigent žádá
a cítíce s ním, s obohacením mu to
vracejí. Tato nevynucená souhra
obema stranám ponechala radost
z naplnení podstaty hudebního obsahu. Jii'í Belohlávek i Pražská komorní filharmonie opravdu predávají
radost posluchači každou frá zí, neboť
jim jí prebývá. Výjimečný dirigent
v zenitu svých sil spojil své interpretační predstavy s výjimečnými mladým i hráči. Výsledek je obd ivuhodný.
EvA VírovÁ
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KAPITOLY Z HUDBY 20. STOROČIA
GEORGE CRUMB
Zuzana Martináková
• Verím, že hudba dokonca prevyšuje jazyk v jeho sile
torné poryvy ľudskej duše. " 1

odrážať

vnú-

ótim, že hudba musí
veda a relígia. •

byť

prvotnou bunkou, z ktorej vznikol jazyk,

George Henry Crumb sa narodil 24. októbra 1929 v CharlesGeorg Crumb dospieva približne v 60. rokoch k svojmu vlasttone (West Virginia, USA) v hudobníckej rodine. Jeho otec bol
nému osobitému kompozičnému prejavu. Už na prvé počutie
klarinetista i aranžér, občas tiež viedol orchester hrajúci
prekvapuje neobyčajne bohatá zvukovosť. ktorú dosahuje
k nemému filmu; jeho matka hrala dvadsaťpäť rokov na
zvláštnymi spôsobmi hry, artikulácie i elektronickým zosilneviolončele v Charleston Symphony Orchestra. Crumb sa už
ním nástrojov. Z jeho hudby pritom vyžaruje neobyčajne pútavá sila, podmaňujúca si rôzne vrstvy a typy poslucháčov, daná
ako sedemročný začal učiť hrať na klarinete, neskôr na klavíri,
pričom najmä domáce muzicírovanie malo výrazný vplyv na
schopnosťou autora narábať s hudobnými pratvarmi, ktoré sú
jeho muzikantský rast. Prvé kompozície - vtedy ešte
jednoduché nielen svojou intervalovou stavbou a rytmickou
z pera autodidakta - pochápregnantnosťou (možno ich
dzajú z rokov 1939 - 1940.
prakticky náj sť v hudbe od nepamäti podnes), ale aj zmysKlavír a kompozíciu študoval
na Mason College of Music
lom pre dynamickosť a už spoand Fine Arts v Charlestone
menutú, zvláštnu zvukovosť 
(titul bakalára hudby získal
čo navyše umocňujú vizuálroku 1950). Hudobné vzdelane - divadelné (svetlo, kosrue si rozšíril na University of
týmy, masky) i pohybové
illinois, kde zároveň študoval
prvky. To všetko prepožičiava
aj hru na viole (titul Master of
Crumbovým dielam atribút
Music získal roku 1952).
mysticizmu, záhadnosti a záV rokoch 1953 - 1955 študoroveň veľkej príťažlivosti.
val na University of Michigan
Kde možno hľadať zdroje
u Rossa Lee Finneyho, a tu sa
takejto výrazovosti
bližšie oboznámil s tvorbou
Crurnbovej hudby?
Bartóka a Stravinského, ale
Jedným
z dôležitých zdrojov
aj skladateľov 2. viedenskej
bolo domáce prostredie huškoly. Na základe Fulbrighdobne založenej rodiny, kultovho štipendia bol v rokoch
túry a krajiny, v ktorej Crumb
1955-56 na študijnom pobyte
vyrastal.
Príroda so svojimi
u Borisa Blachera v Berlíne.
ozvenami v horskom pročo nemalo väčší vplyv na jeho
stredí, zvukmi tečúcej a žblntvorbu. V rokoch 1959- 1964
kotajúcej
rieky, šumom lesa,
pôsobil pedagogicky na Univtáčím
spevom
a zvukmi
versity of Colorado v Boulderi
zvierat mu po celý život bola
a University of Pennsylvania.
zdrojom inšpirácie. Ako dieťa
V tomto čase Crumb dospieva
počúval country a gospely, čo
k vytvoreniu osobitého štýlosa odrazilo najmä vo využívého prejavu, ktorým výrazvaní niektorých hudobných
nou mierou zasiahol do výnástrojov
(harmonika, píla,
GEORGE CRUM B
voja hudby a ktorým získal
bendžo),
no
velini na neho za obdiv i významné ocenenia
pôsobil
aj
zvuk
symfonického
orchestra,
ktorý
mohol počúvať
na celom svete. Charakterizuje ho predovšetkým na jednej
počas skúšok a koncertov, kam ho brali jeho rodičia. Ešte v detstrane zvlášma a bohatá zvukovosť. dosahovaná rôznymi spôskom veku preštudoval partitúry európskej hudby klasicizmu a
sobmi hry a artikulácie, ale aj elektroruckými amplifikáciami
romantizmu a sám hrával orchestrálne partitúry na klavíri. Už
klasických nástrojov, na strane druhej tematická práca, ktorej
ako desať-jedenásťročný komponoval skladby v štýle Mozarta,
základ tvoria archaické hudobné pratvary.
neskôr Beethovena, Chopina, Brahmsa a Debussyho a často
tiež voľne improvizoval na klavíri. Diela zo študijných rokov na
. Hudbu som vždy chápal ako veTmi podivnú substanciu, sublllinoiskej uruverzite odrážajú vplyv Hindemitha a Bartóka; na
tanciu vybavenú magickými vlastnosťami. Hudba je hmatatelhá,
Univerzite v MichigaRe (Ann Arbor) sa bližšie oboznámil s tvortakmer rukami. a predsa nereálna, iluzívna. Hudbu možno analyzobou Stravinského, 'Schonberga a Weberna. Vtedy spoznal aj povať iba na tej najmechanistickejšej úrovni; významné prvky duchovný impulz, psychologická krivka. metafyzické implikáéziu španielskeho básnika Federica Garáa Lorcu, ktorá na neho
cie - sú pochopiteľné iba v pojmoch samotnej hudby. Intuitívne
tak zapôsobila, že ju opakovane zhudobňoval.

J
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Vý ber z diela
Five Pieces f or Piano (1962)
Night Music l pre soprán, k lavírjčelestu a bicie nástroje

amplifikovan ú flautu, vi olon če la a klavír - 1971

(F. G. Lorca) - 1963
M adrigals Books l-IV pre soprán a komorný ensemble

(F. G. Lorca) - 1965- 1959
Songs, Drones and Refrains of Death (F. G. Lorca)- 1968,

po prvýkrát použité elektricky omplifikova né nástroje
Night of the Four M oons pre a lt, a ltovú flautu, bonjo,

amlifikované violončelo a bicie nástroje (F. G. Lorca) - 1969
Ancient Voices of Children p re soprá n, chlapčenský soprán,

hoboj, ma ndolínu, harfu, am plifikovaný klavír,
klavír a bicie nástroje (F. G. Lorca) - 1970

Black Angels pre (elektronicky zosilnené) sláči kové kvarteto - 1970
Vox Balaenae (Veľryb í hlas) pre troch maskovaných hrá čov,

hračkársky

Lux Aeterna pre päť maskova ných h ráčov - 1971
Makrokosmos 1-/1, klavírny cyklus
M usic for a Summer Evening (Makrokosmos /Iry pre 2

a mplifi kova né klavíre a bicie nástroje - 1974, skladba mystickokozmologického chara kteru podobne ako
Celestial Mechanics (Makrokosmos IV) pre amplifikovaný klavír
š tvorruč ne - 1979
An Idy/l for Misbegotten pre amplifi kova nú fl a utu a bicie
nástroje - 1985

Prvým dielom, ktoré už nesie znaky Crumbovho osobitého preĎalší posun v Crumbovej tvorbe znamená skladba Songs, Drones, and Refraines of Death ( 1968) na štyri najkrajšie poémy
javu. sú Five Pieces for Piano (1962). ktoré vznikli na podnet klaviristu Davida Burgeho. Celý cyklus vyrastá z jednoduchej trojtónosmrti Federica Garáa Lorcu. v ktorých po prvý raz použil elektricky
vej bunky b-gis-a a obsahuje prvky webernovskej úspornosti, pointizosilnené nástroje. Tretia zhudobnená poéma je zámerne alúziou
lizmu a Klangfarbenmelodik. tiež Tudovej hudby Západnej Virgínie.
na Schubenovu pieseň Erlkonig a štrvtá obsahuje reminiscencie
Hlavný dôraz však spočíva na rytme, dynamike a sonoristike (zvuna Mahlera. Crumb však v prvom rade sledoval zámer objavi ť taký
hudobný jazyk, ktorý by najlepšie vyjadril prekrásnu Lorcovu
kovo-farebnej zložke). pričom zvukovú rozmanistosť dosahuje skladater celou škálou techník tvorenia tónu nielen na klaviatúre, ale aj
poéziu.
na strunách vo vnútri klavíra (pizzicato. martellato, glissando atď. ) .
Svet neopakovateTnej zvukovosti predstavuje aj ďalšie dielo na
Diela potom nasledujúce Night Music l a Four Noaurnes (Night
Lorcovu poéziu Night of the Four Moons ( 1969) pre alt, altovú
Music ll)) otvárajú Crumbovu sériu nočných hudieb a noktúrn, vinúflautu, bendžo, amplifikované violončelo a bicie nástroje (popri cecich sa celou jeho tvorbou.
lom arzenáli častejšie využívaných bíách nástrojov sú tu zastúpené
V Night Music I ( 1963, rev. 1976) pre soprán, klavír (celestu)
aj tibetské modlitebné kamene, japonské kabuki bloky, africký pala bicie (2 hráči) Crumb prvý raz zhudobnil Lorcove básne a v skladbe
cový klavír mbira a čínsk y chrámový zvon).
Black Angels (Thirteen Images from the Dark Land) (ImaFour Nocturnes (Night Music II) (1964) pre h usle a klavír netradične využíva toto klasické spojenie nástrojov tým, že objavuje ich nové
ges I) (1970) pre amplifikované sláčikové kvarteto skla d ateľ koncipoval ako kvázi podobizeň nášho
zvukové možnosti (napn'klad produkovaním harmonických tónov
problémového sveta. V jednotlina strunách klavíra, hrou na korvých častiach, ktorých prograpuse huslí, či na kovových čas
mové n ázvy naznačujú rôzne
tiach klavíra, vírením metličky na
alúzie, autor využíva bohatú
strunách klavíra, dosahujúc tak
symboliku, aj k eď základná polarita boh versus diabol podTa jeho
efekty biách nástrojov a pod.).
slov prerastá význam metafyzicStretnutie s vynikajúcou sopranistkou Jan De-Gaetani podkej reality. Cierny anjel v prednietilo vznik štyroch Madrigalostavách starých výtvarných majvých kníh (1965 - 1969) na
strov symbolizoval . padlých• anLorcovu poéziu, z ktorých každá
jelov, v tomto diele symbolizuje
okrem sopránu využíva bicie
tiež reakciu autora na nezmynástroje a prvé tri vždy ďalší
selnú vietnamskú vojnu. Pônástroj (1. - komrabas, ll. vodne Crumba vyzvali napísať
flautu /piccolu / altovú flautu.
hudbu k filmu Williama Fried111.- harfu ), kým posledná kniha
kinsa Exorcist, ale nakoniec od
tejto objednávky odstúpil (aj keď
všetky nástroje spolu.
Kompozícia Eleven Echoes
jeden výsek z Black Angels bol vo
of Autumn (Echoes I) (1965)
filme použitý), pretože átil, .že
pre husle, altovú flautu , klarinet
písať dobrú filmovú hudbu si vya klavír je založená na ozvenách,
žaduje špeciálny ta lenť. Celé
dosiahnutých viacerými timbrodielo je presiaknuté symbolikou:
vými možnosťami nástrojov. Napozostáva z trinástich častí, ktoré
príklad Eco l (spolu ich je l l ) je
sú rozďene né do troch skupín
tvorené na klavíri rozozvučaním
s názvom Departure (Odchod) C RuMB A Bou Lez
5. alikvotného tónu na strunách,
Absence (Neprítomnosť) - Rerurn
Eco 2 na husliach rozoznievaním
(Návrat) . Dielo má vykresfovať
alikvotov spolu so 7. alikvotným tónom na klavíri atď. Ústredným
putovanie duše a tri stavy tohto putovania, vyjadrené uvedenými
prvkom je . motív zvona", ktorého základom je celý tón .
názvami: odchod znamená pád z nebies, absencia duchovnú anihiláV orchestrálnom diele Echoes of Time and the River (Four
ciu (zničenie) a návrat reprezentuje vykúpenie. Symbolickým meloProcessionals for Orchestra) (Echoes II) (1967) Crumb zároveň
dickým prvkom je sled zostupných tónov e - dis, čiže intervalov čis
reflektuje názor na filozofický a psychologický problém času, vyjadtej kvinty a zväčšenej kvarty, resp. malej nony (e-dis), čo číselne rený aj názvom časú: l. Zamrznutý čas, ll. Pamäť času, III. Kolaps času,
vzhTadom na počet poltónov - vyjadrujú osudové čísla 7 a 13. V prielV. Posledné echo času. Zvukovo-priestorovú projekciu časového komibehu skladby autor použil aj rituálne zariekania v rôznych jazykoch
nua Crumb rieši vo forme . processionals", t.j. procesií, realizovaných
(nemecky, francúzsky, rusky, maďars k y, japonsky a swahilsky). Záropochodujúcou skupinou hudobníkov v presne predpísaných krokoch
veň sa tu objavujú alúzie na tonálnu h udbu, citácie zo Schuberta, larozličnej dľzky, synchronizovaných s h udbou, ktorú hrajú . Viacerí
tinská sekvencia Dies irae, ako aj symbolický interval tritonu . diabohráči na strunových a dychových nástrojoch rozoznievajú zároveň aj
l us in m usica· a Tartiniho Tri/lo di Diavolo. Elektrické zosilnenie
malé činely a zvonkohru a práve ich halový zvuk, nesúci sa celým
nástrojov sláčikového kvarteta má vyvolať surrealistický až mystický
priestorom, dodáva skladbe priam ezoterický výraz.
efekt, umocnený tiež tým, že interpreti hrajú aj na biách nástrojoch
l!! HUDOBNÝ ŽIVOT) 12 )1999
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(maracas, tam-tamy, vodou naladené kryštálové čaše, efekt hry sláči
kom na sklenenej harmonike v 10. časti God-music a pod.).
Aj ďalšie známe Crumbovo dielo Ancient Voices of Children
( 1970), tiež na Lorcovu poéziu, využíva amplifikáciu nástroja a kombinuje hlas (tu popri sopráne aj chlapčenský soprán), násuoje a bicie
nástroje, podobne ako vo väčšine diel. .Cítil som, že hlavný význam
tejto poézie je zameraný na najzákladnejšie veci: život, smrť, lásku,
vôňu zeme, zvuky vetra a more. Tento 'pra-koncept' je stelesnený
v primitívnom a prastarom jazyku, ktorý je však schopný vyjadriť nekonečne jemné odtienky: Názvy piatich častí, ktoré sú kombináciou
názvov Lorcových básní a Crumbových charkteristík hudby, vyjadrujú zároveň filozofický podtext diela: l. Malý chlapec hľadal svoj hlas.
• Tance prastarej zeme· [Medzihra], II. Stratil som sa v mori mnohých ča
sov. III. Odkiaľ prichádzaš. moja láska, moje dieťa? IV. Každé popoludnie
v Granade, dieťa zomiera každé popoludnie. • Tanec duchov· (Medzihra].
V. Moje choré srdce je plné svetla. Vokálny prejav sa pohybuje od virtuozity až po intímnu lyriku a je šitý na obdivuhodné technické a výrazové majstrovstvo Jany De Gaetani. Základným výrazovým prvkom
v Ancient Voices je vol'ná fantazijná vokalíza (založená na čistých fonetických zvukoch), spievaná smerom do amplifikovaného klavíra,
čím vzniká zvláštna škála ozvien. Nástroje vyberal Crumb podl'a ich
zvláštnych zvukových kvalít, aby čo najvhodnejšie vyjadrovali programový podtext diela. Popritom
klavirista hrá aj na hračkárskom
klavíri, mandolinista na hudobnej
píle, hobojista na harmonike,
pričom ďalšie zvukové ozvláštnenia
prinášajú rôzne techniky rozoznievania tónu (dlátkom na strun y klavíra), preparácie (papierom na
struny harfy), zmeny v ladení
(struny mandolíny sú ladené o štvrť
tóna nižšie), celý a rzenál bicích
nástrojov, ktoré obsluhujú traja
hráči a pritom ešte všetci inštrumentalisti podľa pokynov spievajú,
kričia a pískajú.
• V skladbe Ancient Voices of Children som sa snažil skom binovať rozličné nesúvisiace štýlové elementy. Prenasledovala ma myšlienka
kombinácie zdanlivo nezmieritel'ného: náznaku flamenka s barokovými citáciami ("Bist du bei mir.

Knižočky pre Annu Magdalenu
Bachovú) alebo s reminiscenciami

z

G.

CRUMB:

na Mahlera a nádychmi orientu. Neskôr som si uvedomil, že aj Bach a Mahler využili vo svojej vlastnej
hudbe mnohé disparátne pramene bez obetovania ,štylistickej
čistoty':

Skladba Vox Balaenae (Voice of the Whale) for Three Masked
Players ( 1971) pre amplifikovanú flautu, violončelo a klavír bola inšpirovaná spevom veľrýb, ktorých nahrávku Crumb počul tri roky
predtým . Traja hráči majú byť v čiernom oblečení s tvárami v čier
nych maskách, ktoré symbolicky reprezentujú neosobnú silu prírody
(t.j. dehumanizovanej prírody, alebo Tudi zbavenej prírody), pričom
skladba sa má interpretovať pri tmavomodrom osvetlení pódia. Jednotlivé časti Vocalise (. ..for beginning of time); Variations on Sea-Time: Sea

Theme. Archeozoic (Var. l), Proterozoic (Var. Il), Paleozoic (Var. lll) Mesozoic
(Var. IV) Cenozoic (Var. V); Sea-Nocturno (. ..for the end of time) sú pomenované podTa geologických vekov a evokujú prepojenosť s prírodou
a celým kozmom. Tu, aj v iných skladbách odrážajúcich Crumbov
zrelý rukopis, sa stretneme s metódou nastolenia niekoľkých základných tónových modelov (motívov) s premyslenou intervalovou,
metroryrrnickou, dynamickou, artikulačnou (zvukovou) stavbou, za
ktorou sa často skrýva číselná symbolika. Crumb už pri samotnej
stavbe týchto modelov (motívov) akoby rešpektoval primárne zákonitosti hudobnej morfológie (centralizácia tónov; trichordálne, tetrachordálne, pematonické, hexachordálne tónové rady; preferovanie
sekundy tercie a kvarty, resp. kvinty; rnikrointervalové vzťahy ako
ozdoby základných kostrových tónov; zvláštnu úlohu hrá tritonusinterval hudby 20. storočia) a v spôsobe ich spájania a rozvíjania tiež

uplatňuje základné princípy evolúcie v rámci hudobného diela (princíp opakovania, variácie, kontrastu, gradácie, reprízy).

.Casto ma prenasleduje m yšlienka, že všetky z mnohých hudieb
sveta sa spoja, aby vytvorili jednu hudbu. Lux aeterna bola koncipovaná v duchu tejto idey:
Skladbu Lux Aeterna for Five Masked Musicians (1971) (pre
piatich maskovaných hudobníkov - soprán, basovú flaut. sita r
a dvoch hráčov na bicích nástrojoch) napísal Crumb na latinský
omšový text z rekviem. Jednočasťové dielo sa má podľa pokynov autora interpretovať .veľmi pomaly, so zmyslom pre meditatívne prežívanie času; s dôrazom na tajuplnosť. mystickosť. • Aj v tomto diele
majú mať h ráči i dirigent čierny odev a na tvári masku, flautista
a hráč na sitare majú sedieť v lotosovej pozícii a pódium pred zača
tím má byť v úplnej tme, kde už sú všetci hráči aj s dirigentom pripravení. Pri pomalom rozsvecovaní slabého červeného svetla vchádza na pódium sopranistka. ktorá zažatím sviečok dáva impulz na začatie skladby.
V rokoch 1972- 1979 napísal Crumb štyri cykly skladieb s názvom
Makrokosmos, ktoré sú akýmsi pendantom k jeho obľúbeným dielam - Banókovmu Mikrokozmu a Debussyho Prelúdiám . •Akokoľvek
ide len o čisto vonkajšie asociácie. verím, že 'duchovný impulz' mojej
hudby je skôr akousi podobou tma vej stránky Chopina a dokonca
akoby detskej fantázie raného Sch umanna:
Prvé dva cykly Makrokosmos sú
dvanástimi fantazijnými kusmi podia zverokruhu pre amplifikovaný
klavír, pričom každý okrem názvu
a symbolu zverokruhu nesie aj iniciály Tudí, narodených v daných
znameniach. Crumb dokázal vylúdiť z klavíra neuveriteTné množstvo
neslýchaných zvukov, výrazových
paliet. ktoré ho stavajú na roveň
zvukových možností orchestra.
Vznikajú efektmi elektrického ozvu čenia, prácou s tromi pedálmi, pomocou ktorých klavirista vyludzuje
alikvoty, kombinácie akordov a melodiky na strunách, a tie vo vnútri
klavíra rozoznieva nielen prstami
(nechtami a bruškami), ale aj sklenenými pohármi, dlátkom, meniac
kvalitu zvuku preparáciami (hárTWIN SUNS
kom papiera). tiež metličkou. používanou na bicie nástroje, údermi
na kovové časti a pod. K tomu všetkému klavirista podla potreby
spieva, kričí, šepká a píska.
Tretí cyklus Makrokosmos nesie názov Music Fo r A Summer
Evening (1974) pre dva amplifikované klavíre a bicie nástroje.
. Podobne ako v niektorých iných mojich dielach, výsledkom hu dobného tkaniva v Summer Evening je rozpracovanie maličkých buniek do akéhosi druhu mozaikovej kresby. Tento druh techniky
času je často prítomný v novej hudbe, odhliadnuc od štýlu, ako primárny štrukturálny modus. Vo svojom celkovom štýle možno Summer Evening charakterizovať ako viac-menej atonálny, alebo ako
viac-menej tonálny... Druhý štrukturálny postup, ktorý poslucháč
môže vnímať. je izorytrnická stavba v štvrtej časti Myth, pozostá vajúca zo súčasne interpretovaných taleas, pozostávajúcich z 13, 7
a ll taktov."
V Celestial Mechanics (Makrokosmos IV) ( 1979) s podtitulom
Cosmic Dances pre amplifikovaný klavír štvorručne; podobne ako
v iných skladbách s klavírom, využíva Crumb celý arzenál zvukov,
ktoré programovo vyjadrujú akúsi suitu .kozmických· tancov vo
. fantastickom· štýle, premietnutých do jednotlivých častí. pomenovaných podla hviezd (l. Alpha Centauri, ll. Beta Cygni, ll/. Gamma Draconis. IV. Delta Orionis).
An Idy U for Mi ~begotten pre amplifikovanú flautu a bicie
nástroje- 1985 (dielo je ďalším akcentovaním idey súvislostí medzi
najstaršími a najnovšími, ale aj multikulturálnymi hudobnými
prejavmi, keď vedra seba stavia prapôvodné nástroje - flautu a bubti HUDOBNÝ ŽIVOT)12 )1999

ny - hudobné pratvary, teatrálne prvky, experimentálne zvukové
efekty a techniky hry, ale aj staročínsku lyriku na jednej a citáty
z Debussyho Sy rinxu na druhej strane.
Ďalšie kompozície pre hlas a nástroje:
Apparition. Elegiac Songs and Vocalises for Soprano
and Amplified Piano ( 1979) (text: Walt Whitman), The
Sleeper ( 1984) pre soprán a klavír (text: Edgar Allan Poe), Federico's Little Songs for Children ( 1986) pre soprán, flautu a harfu; vo väčšej miere aj pre sólové nástroje: A Little Suite for
Christmas ( 1980) pre klavír, Gnomic Variations (1981) pre klavír. Pastora! Drone ( 1982 ) pre organ, Processional ( 1983) pre

klavír (bez použitia hry na strunách klavíra), Quest ( 1990) pre
gitaru.
Crumb verí, že ešte stále svojou tvorbou nepovedal posledné slovo,
pričom každé dielo tvorí s nasadením celej svojej osobnosti na vnútorný .duchovný podnet•. Argumenty o preferencii racionálneho či
iracionálneho v umení tohto storočia komentuje slovami: . Na jednej
strane spektra stojí 'iracionálny' prístup, ktorý nesie so sebou nebezpečenstvo, že hudba bude amatérska a diletantská. Opačný extrém je
'ultraracionálny' prístup, ktorý vedie k akademickému a doktrinárskemu druhu hudby. Mne sa zdá, že najlepšia hudba všetkých čias
a štýlov je ideálnou vyváženosťou inšpirácie a mysle.·

GEORGE CRUMB

HUDBA: MÁ VÔBEC BUDÚCNOSŤ? (VÝB ER)
( ...)
Čo sú teda významné a charakteristické tendencie a impulzy súčas

nej hudby, ktoré môžu mysliteľne viesť do budúcnosti? Sam si istý, že
dnešných skladateľov pokladá súčasnú hudbu za bohatú, ak
nepoviem chaotickú vo svojej obrovskej rozmanitosti štýlov, technických
postupov a estetických systémov. Pokus o izolovanie j edinečných aspektov našej hudby nám možno poskytne istú perspektívu budúcich vyhliadok.
Dôležitý aspekt našej súčasnej hudobnej kultúry (niekto ho môže pokladať za najdôležitejš0 predstavuje jej rozšírenie v historickom i geografickom zmysle do takej miery, aká bola v minulosti neznáma. Najprv
preskúmajme extenziu v čase: máme skutočne po ruke celú hudobnú
históriu i literatúru v koncertných predvedeniach i va vynikajúcich nahrávkach, zatiaľ čo niekdajší skladatelia poznali nanajvýš hudbu jednej
či dvoch predchádzajúcich generácií. Dôsledky tohto rozšíreného poznania nášho vlastného dedičstva možno badať u mnohých súčasných

väčšina

skladateľov.

(... )
Tiež som si všimol, že ľudia v mnohých krajinách, ktoré som navštívil,
prejavujú rastúci záujem o klasickú a tradičnú hudbu ich vlastných kultúr. Možno sa filozoficky pokladáme za súčasníkov všetkých starších
kultúr. Pravdepodobne viac ľudí dnes vidí kultúrny vývoj skôr špirálovito
ako lineárne. Vo vnútri koncentrických kruhov špirály možno ľahšie
nájsť dotykové body či odchýlky.
Geografické rozšírenie tiež znamená, že celá hudobná kultúra planéty Zeme sa . spája", čo tu tiež ešte nebolo. Americký alebo európsky
skladateľ má napríklad dnes prístup k hudbe rôznych ázijských, afrických i juhoamerických kultúr. K dispozícii sú nespočetné nahrávky nezápadnej hudby a aj v menších mestách si možno vypočuť živé koncerty
cestujúcich súborov. Takéto vplyvy sú badateľné na rôznych úrovniach:
napríklad iba zopár západných skladateľov má erudovanú technickú
znalosť indickej ragy, ale vo všeobecnosti znenie, štruktúra i gestá tejto
hudby sú známe. Povedomie o hudbe v jej najširšom zmysle (ako celosvetový fenomén) bude mať nevyhnutne nesmierne dôsledky na hudbu
v budúcnosti.
Náš súčasný svet je nepochybne v istom zmysle oveľa bohatší než
v predchádzajúcich obdobiach, a to v dôsledku historického a geografického rozšírenia kultúry, o ktorom som hovoril.
( ... )
Zo všetkých najzákladnejších hudobných prvkov možno rytmus najpriamejšie pôsobí na našu centrálnu nervovú sústavu. Hoci sme
v našich analýzach hudby zdedili určitú náklonnosť uprednostňovať
skôr výšku tónu pred rytmom, mám podozrenie, že jednoducho nedokážeme zvládnuť rytmické javy verbálne. Možno argumentovať, že najzákladnejším aspektom rytmu je pulz a je zaujímavé, že zatia ľ čo
19. storočie malo sklon hodnotiť skladateľov podľa kvality ich pomalých
častí- keďže sa predpokladalo, že je ťažšie napísať pomalú hudbu - situácia v súčasnosti je presne opačná. Dnes je problémom komponovať
presvedčivú, rýchlu hudbu, alebo presnejšie, dodať našej hudbe hnaciu
silu bez toho, že budeme prOiš otrocky lipnúť na starých postupoch, napríklad na bartókovskom type kinetického rytmu.
(... )
Keď začneme diskutovať o úlohe tónovej výšky v novej hudbe, vstupujeme do arény s veľmi konfliktnými názormi. Myslím si, že racionálnejší prístup k výškovej organizácii vrátane špecifickej seriálnej tech~HUDOBNÝ ŽIVOT)12)1999

niky, všeobecne za čína ustupovať intuitívnejšiemu prístupu. Podľa všetkého začína rásť pocit, že musíme nejako vyvinúť nový druh tonality.
Ideálne riešenie, ako ho anticipoval Barták, spočíva podľa mňa v kombinácii nášho chromatického jazyka (ktorý je sám osebe bohatý a expresívny) s cítením silného tonálneho centra.
(...)
V poslednom čase sa pozoruhodne experimentuje v oblasti mikrointervalov, avšak prinajmenšom pre uši západniara je frustrujúca náročné počuť štrukturálne použitie mikrointervalov. Najčastejšie sa hádam
používajú koloristicky, napríklad na vychyl'ovanie tónovej výšky. Je veľmi
ťažké predpovedať, akú úlohu môže mikrotonálny systém zohrať v diele
skomponovanom v 25. storočí, keďže však hudba má istý vzťah k našej
centrálnej nervovej sústave, ktorá sa rozvíjala nekonečne dlhý čas, jeho
široké uplatnenie sa zdá problematické.
(...)
Mnohé ťaživé problémy novej hudby by sa možno ukázali v novom
svetle, ak by sme znovu prinavrátili pradávnu myšlienku, že hudba je
odrazom prírody. Hoci technické diskusie sú pre skladateľov zaujímavé,
myslím, že skutočne magické a duchovné sily hudby vyrastajú z hlbších
úrovní našej psychiky. Som si istý, že každý skladateľ vo svojich forma·
tívnych detských rokoch nadobudol akúsi ,prírodnú akustiku", ktorá po
celý život ostáva v jeho uchu. Skutočnosť, že som sa narodil a vyrástol
v appalačskom riečnom údolí, spôsobila, že môj sluch sa nalodil na osobitú echovú akustiku. Cítim, že táto akustika bola ,zaštruktúrovoná" do
môjho počutia, takže sa stala základnou akustikou mojej hudby. Viem
si predstaviť, že pobrežie oceána či nekonečné roviny produ kujú celkom
odlišnú ,zdedenú" akustiku.
Veľké či malé prírodné rytmy, zvuky vetra a vody, zvuky vtákov
a hmyzu musia nevyhnutne v širšom zmysle nachádzať svoje analógie
v hudbe. Napokon spev vel'ryby je skutočne vysoko vyvinutým ,umeleckým" výtvorom: možno v ňom počuť frázovú štruktúru, klimax a antiklimax, ba aj zmysel pre veľkoplošnú hudobnú formu!
Ča sa týka budúcnosti hudby, som optimista. Často počúvam, že
naša súčasná hudba je neistá, zmätená, chaotická. Dve desaťročia od
1950 do 1970 sa opisujú aka .vzostup a pád hudobnej avantgardy",
čím sa chce povedať, že nič hodnotné sa počas týchto rakov nedosiahla.
Počul som dokonca extrémne pesimistický názor niektorých skladateľov,
že , Comoedia finita esť - všetky možné kombinácie sa už vyčerpali
a hudba konečne dosia hla svoj mŕtvy koniec. Podľa môjho názoru sa
hudba nikdy nemôže prestať vyvíjať, neustále bude znovuobjavovať
svet svojimi vlastnými prostriedkami. Možno pred dvoma miliónmi rokov bytosti z inej planéty z nejakej vzdialenej galaxie stáli tvárou v tvár
hudobnej kríze podobnej tej, ktorej pozemskí skladatelia čelia dnes. Je
možné, že by tamtie bytosti existovali dva milióny rokov bez novej
hudby? Pochybujem o tom.
Poznámky:
1
Všetky použité citáty Georga Crumba sú vybrané z knihy Profile of o Composer- George Crumb. Peters Corp. New York-London-Frankfurt, 1986.
V slovenskom preklade Anny Lysej vyšli v časopise SLOVENSKÁ HUDBA,
roč. XVII, 1991/ 1- 2.
2
V origináli bol článok uverejnený in: The Kenyon Review. Leto 1980 a v Profile of a Composer George Crumb. New York-London-Frankfurt, 1986,
s. 16 - 19. Celý článok vyšiel v slovenskom preklade Anny Lysej in:
SLOVENSKÁ HUDBA, roč. XVII, 1991/ 1-2. Výber pre HŽ: Z. Mortináková.
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Gražyna Bacewiczová
S. 12. 1913 Lodž- 17. 1. 1969 Varšava

Tomáš Horkay
ĎALŠOU PREDSTAVITEĽKOU POĽSKEJ

HUDBY 20.

STOROČIA,

KTOREJ KRÁTKY

SKLADATEĽSKÝ

SVOJIM ČITATEĽOM PRINÁŠA, J E GRAŽYNA BACEWICZOVÁ. T OHTO ROKU UPLYNU LO
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PROFIL HUDOBNÝ ŽIVOT

ROKOV OD SMRTI TEJTO

SKLADATEĽKY, REPREZENTUJÚCEJ AKÝSI ,UMIERNENÝ NEOKLASICIZMUS", SKLADATEĽKY, KTORÁ NESTRATILA SVOJU TVÁR
A KOMPOZIČNÉ KR ÉDO ANI V SMUTN EJ, PRE HUDOBNÝ VÝVOJ V SOCIALISTICKÝCH KRAJINÁCH TZV. NEŠŤASTNEJ
STALINSKO-ŽDANOVOVSKEJ ÉRE PÄŤDESIATYCH ROKOV.

tinatá, metrorytmická vynachádzavosť - práve ona je jedným z
Hod Bacewiczová začala tvoriť už v tridsiatych rokoch, prvé úspechy a ocenenia sa dostavili až po vojne, pritom je pozoru najpodstatnejších znakov hudobného jazyka autorky.
Poslušnosť socialistickému realizmu a neobarokovej motohodné, že dosahovala nielen úspechy domáce (čo by sa dalo vyrike Bacewiczová definitívne vypovedala v diele Pensieri notturni
svetliť protekcionistickou kultúrnou politikou ), ale aj zahraničné. Potvrdzuje to relatívne vysokú úroveň kompozičného
( 1961 ), predstavujúcom v jej tvorbe dôležitý zlom. Odteraz sa
majstrovstva autorky. Nemali by sme obísť ani chúlostivý probhudobný štýl autorky zásadne nemení: vyznačuje sa radikálnym
lém, akým je hudobná kompozída- žena - Barozšírením zvukových možností, tak čo do
druhu a neobvyklosti nástrojov, ako aj čo do
cewiczová napokon patrí k tým niekoľkým ženám, o ktorých z určitej historickej perspekúvy
spôsobov hrania na nich, príležitostnou rytmožno povedať, že v porovnaní so svojimi
mickou agresivitou, čerpaním inšpirácie
mužskými kolegami-skladateľmi obstáli. Na
z ohraničenej aleatoriky a takmer zmiznutím
melódie ako nosného prvku hudobnej formy;
základe asi destiatky dieL ktoré som od autorky počuL sa však ani najmenej neodvažusúvislé melodické línie nahradzuje autorka
množstvom drobných motivických fragmenjem tvrdiť. že jej kompozičný rukopis nesie
tov, ktoré potom rôznym spôsobom konfronakési špecifické, vystopovateľné prvky .ženskosti".
tuje, opakuje. variuje a pod. Primárna inšpiráO čom teda ten kompozičný rukopis vypocia farbou a istý spôsob atematickosti zákonite
vedá? V bežnej hudobno-historickej literatúre
prinášajú formovú útržkovitosť. atomizovanosť. takmer rozpad makroštruktúry, čo nevysa väčšinou vo všetkých možných pádoch skloňuje termín .neoklasidzmus". Opierajúc sa
váži dostatočne ani jasná členitosť tektoniky,
VÝBER Z TVORBY
o svoju vlasmú sluchovú skúsenosť so sklad(ne)bezpečne ústiaca do fenoménu dokonalej
G. BACEWICZOVEJ
konštrukde. aby som citoval ďalšie obľúbené
bami G. Bacewiczovej dovolím si proti tomu
Sinfonietta pre sláči kový orchester
klišéovitému pojmu, ktorý sa pomaly stáva zaslovíčka mnohých hudobných historikov.
(1937)
Spomeniem ešte niekoľko diel najznámejšej
klínadlom. protestovať. O to skôr, že jeho poOuvertúro (1943)
poľskej skladateľky všetkých čias: Koncert pre
užívatelia si vdmi často mýlia neoklasicizmus
Symfónia pre sláčikový orchester (1946)
veľký symfonický orchester ( 1962) ponúka nezvys neoba rokom (čo je čiastočne aj prípad G. B.).
Koncert pre sláčikový orchester (1946)
alebo ho jednoducho aplikujú na všetko, čo
čajne bohatú škálu nálad a (nielen nástrojoKoncert pre klavír o orchester (1949)
len trochu zaváňa usporiadanejšou formou,
vých) farieb. navyše akoby sa trochu inšpiroval
Klavírne kvinteto (1952)
Symfonické variácie (1957)
zmysluplnejšou logikou, jasnejšou konštrukBanókom, čo sa týka raz blokového, raz sóloVariácie pre sláčikové kvarteto (1956)
ciou. (Mimochodom, jedinou autentickou
vého exponovania nástrojových skupín a jedKvarteto pre štyri violončelá (1964)
a ešte k tomu proklamatívne neoklasicistickou
notlivých nástrojov. (Zaujímavá je improvizáDivertimento pre sláčikový orchester
da na vibrafóne v druhej časti.) 2. koncert pre
kompozíciou, ktorú poznám, je Prokofievova
(1965)
Klasická symfónia. ) Je síce pravda. že Bacewicviolončelo a orchester ( 1962) sa vyznačuje maxiKoncert pre dva klavíry a orchester
zová s obľubou používa názvy ako Symfónia,
málne rapsodickou formou, obča sným návra(1966)
Koncert, Divertimento, Kvarteto, Kvinteto atď. (netom k melodickosti, v intendách zdravého roKoncert pre violu o onchester (1966)
obmedzuje sa však na ne), ako aj štvor- alebo
zumu (violončelo je z veľkej miery melodický
Sedem husravých koncertov (autorka
trojčasťový princíp sonátovej cyklickosti a píše
nástroj). Contradizione ( 1966) zas predstavujú
bola aj huslistkou!)
výlučne inštrumentálnu hudbu, ale tu sa súasi najmodernejšiu autorkinu skladbu: V sútri balety, sláčikové kvartetá,
lade so svojím názvom (Protiklady) prinášajú
vislosť s obdobím hudobného klasicizmu aj
symfónie a á.
končí.
množstvo farebných, fakrurálnych a iných
Koncert pre sláčikový orchester ( 1948) je asi najznámejšou a najkontrastov, ako aj vera mikrogradácií, statických úsekov, prejemnene-ezoterický zvukový svet s ešte nie neznesiteľným dávkovavýraznejšou Bacewiczovej skladbou, ktorá má výrazne neobarokový (nie teda neoklasicistický!) charakter, o čom svedčí
ním dizonancií a tiež nie prehnanou intenzitou výrazu- skrátka,
rýchly, motorický pohyb, ako aj priebojný dynamizmus. obohahudobnú kompozídu na vysokej úrovni, v intenciách vynikajútený o prvky Tudovosti. Prehľadná štruktúra a ľahká zrozumiteľ
ceho vkusu. 2e by šlo o odozvy francúzskeho medzivojnového
nosť a .strávitel'nost· diela zasa spfňajú požiadavky socialistic. neoklasicizmu"? Vzhľadom na štúdiá u Nadi Boulangerovej by
kého realizmu: čelom k masám, písať takú hudbu. ktorej aj roto ani neprekvapilo.
botnícka trieda porozumie! Dnes už vieme, že robotnícku triedu
Na záver: Osobnosť Graiyny Bacewiczovej odporúčam do pozornosti najmä feministickým muzikologičkám a sk ladateľkám
ani takýto spôsob umeleckého približovania príliš neoslovil. Ale
(to s trochou irónie, pretože. ako som už spomínaL ťažko by sme
. po boji je každý múdry· .. . Bacewiczová však od deklarovaného
v jej tvorbe našli niečo• • špedficky ženské", a už vonkoncom nie
socreálu pomaly, ale isto ustupuje. Napríklad Hudba pre sláčikové,
bicie nástroje a trúbky (l 959) je ešte do istej miery neobaroková,
feministické). V tejt-o súvislosti si neodpustím veľkolepú frázu:
. hudba je len jedna", čo celkom nepochybne platí aj o aspekte
no objavuje sa v nej už o niečo expresívnejší výraz s modernizačným zámerom a silné akcentovanie rytmického elementu, osrodovom/pohlavnom. ti
~HUDOBN Ý ŽIVOT] 12] 1999

VINCENT ŠIKULA
spisovatel'
Akú hudbu mám rád?
Rád by som sa sám seba spýtal, akú hudbu nemám rád. Lebo
niekedy sa mi zdá, že mám rád každú hudbu. Môj otec bol
drevorubač, no aj dedinský klarinetista, a klarinet si nosieval
aj do hôr. V čase žatvy si takisto vedel nájsť volhú chvíľu,
skryl sa do obilia a aj tam cvičil. hral si sám pre seba. Najstarší brat bol vojenský klarinetista, ďalší bol hobojista
a ešte ďalší trubkár, dvaja
sme boli hornisti, a tak
som si už v detstve tieto
nástroje obľúbil.
Medzitým som sa však
učil hrať i na harmó niu, trochu i na klarinete,
ba rodičia mi kúpili aj
husle.
V Mod re i v Pezinku
boli takzvané sústreďova 
cie tábory pre mníchov
i pre mníšky. Nosieval som
tam mníškam lieskové paličky, lebo nemali rámiky
na obrázky, a za to ma sestrička Modesta doúčala
hrať na husliach - chcela
ma pripraviť do školy ... !
Na skúšky som šiel
s husľami a klarinetom, no
tam ma prevelili na lesný
roh, stal sa zo mňa hornista. Ako študent som
hráva l v Lúčnici na lesnom rohu, no aj v kostole
na organe.
Hádam už z toho, čo
som povedal. sa dá usúdiť, akú hudbu mám rád.
Od ľudovej piesne a de dinskej i vojenskej dychovky som sa postupne
dostal k vážnejšej i najvážnejšej, k staršej i novšej, súčasnej hudbe, zvedavý som na
všetko, čo sa v hudbe deje, no ku všetkému sa nedostanem,
ba vlastne ani nemám toľko času, koľko by som chcel.
Hudba mi však pomohla a dodnes pomáha aj v literatúre, ale
to by sme museli o všetkom hovoriť dlhšie, ako a prečo,
niečo však treba nechať na iný čas. V rodnej obci a neskôr
v Ivanke pri Dunaji som mal menší spevokol. ba aj menší
orchester, skôr by sa patrilo povedať kapelu: brat hral
na hoboji, druhý na klarinete, tretí na lesnom rohu ,

~ H U D O B N Ý ŽIVOT) 12) 1999

namiesto violončela sme mali baskrídlovku, huslisti len
dvaja, dvaja cigánski chlapci, takisto kontrabasista, hudobníci šikovní, ale nepoznali noty. Nuž aj takéto hudby bývali,
čiže aj takúto hudbu som musel mať rád. A mohli by sme pokračovať...

Patrilo by sa však spomenúť i obľúbených skladateľov.
A to už ťažšie povedať. lebo je to čosi podobné, ako keď sa
ma pýtajú na obľúbeného
spisovate ľa alebo na obľú
benú knižku. Mám rád
vážnu hudbu, komornú
i orchestrálnu, rád vidím
v orchestri dychy. Mám
rád starú, ale i novšiu cirkevnú, kostolnú hudbu,
mám rád organ, mám rád
chrám, v ktorom som sa
učil vnímať hudbu, mám
v ňom rád i hlasy ženičiek, keď nemá kto zahrať, mám rád i rozladenú
dedinskú dychovku i ladiacu vojenskú hudbu ,
mám však rád i jediného
hráča, keby hral na akom koľvek hudobnom nástroji, mám rád hudob níka, ak vie hrať, keby
hral aj na krhle, rád mám
všetky hudobné nástroje.
A keď idem niekedy na
koncert, zavše si spomeniem na svojho otca drevorubača, ktorého sa
mi len raz podarilo dostať
z rodnej obce na generálku Slovenskej filharmónie. neviem už ani. čo
to vtedy hrali, veď na tom
ani nezáleží, no bol veľký
orchester, hornisti zdvihli
korpusy, zabral celý orchester, v ktorom bolo veľa kontrabasov, drevá, plechy i tympany, a môj otec, ktorý si celý život
hrával v horách pri drevorubačskom ohníku, no kedy-tedy
aj v dedinskej kapele na klarinete, mi cestou z koncertu vravel: w Chlapče, za toto ti budem do smrti vďačný! Najviac sa
mi páčili tie basy ... !"
Tak teda akú hudbu mám rád?
Tuším som to už povedal.
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KN IHY O JAZZE:
U SA - A NGLICKO

go.

ROKY - 2 . ČASŤ
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Nikto nepochybuje o uži točnosti niektorých kníh. Každý, čo sa pohybuje v oblasti
jazzu, napríklad uzná užitočnosť existende
spoľahl ivej lexikografickej práce (od rozsiahlych encyklopédií po prehľadné slovníky, od príručiek až po diskografie a kata lógy zvukových nosičov) ako aj potrebu
inštruktívnej literatúry najrôznorodejšieho
druhu pre hudobníkov. Na druhej strane
sa napríklad esejistické pohľady na jednotlivé fenomény jazzového vývoja - najmä
v našich podmienkach- vnímajú ako málo
dôležité. Zamyslenia nad smerovaním jazzu, jeho hodnotovými
kritériami, špecifikami etáp vývoja a pod. äta málokto a ich
znalosť sa v jazzových kruhoch pokladá skôr za prejav akejsi
slabosti (napr. neschopnosti utvoriť si vlastný názor), v tom lepšom prípade za zbytočné márnenie času. Svetový vývoj ide
našťastie inou cestou, a tak náš pokus o sumarizáciu vydavateľ
ských projektov angloamerickej literatúry uplynulej dekády je
vopred odsúdený na torzovitosť.

doteraz najrozsiahlejšou knihou potvrdil
Giddins pozídu neoficiálneho lídra americkej jazzovej spisby 80. a 90. rokov. 2
Podobný zámer, ale s odlišným prístupom prezentuje vo svojej práci Howard
MandeL ktorý sa k predznamenaniu dejov budúcich dopracováva v knihe nazvanej Future Jazz. } Kým Giddins vytypoval
nosné smerovania z celistvosti vývoja, a to
od Kinga Olivera po Nicholasa Paytona,
Mandel sa zameral priamo na relevantné
trendy a osobnosti posledného desaťročia.
Ďalej: kým Giddins plynule rozpráva svoj
text, Mandel vstupuje so subjektmi svojho
záujmu do priameho dialógu. Ako dlhoročný redaktor časopisu Down Beat a internetového jazzového ča
sopisu (www.Jazzhouse.org) má Mandel evidentne veľkú zásobu
rozhovorov, ktoré nemohol v časopisoch prezentovať v plnom
rozsahu. V knihe strieda svoje úvahy s atypicky dlhými výpoveďami hudobru'kov. Tí vlastne nevystupujú len v úlohe subjektov autorovho záujmu, ale sami sú fakticky aj autormi rozsiahlych pasáží. často zaujímavejších a výstižnejších (a to zďa
leka nielen vďaka autenticite) než formulácie autora knihy.
Osou práce je neobopové smerovanie tzv. mladých levov (Young
Lions) s vedúcou osobnosťou Wyntonom Marsalisom (vtipne
nazvaný Lion King), ktorému sú venované tri kapitoly. Ďalší
okruh Mandelovho záujmu tvorí bizarne nazvaná kapitola
.stará dobrá avatgarda" (The Good Old Avant-Garde), upozorňu
júca, že napriek istému ústupu do ústrania tvoria (duchovní)
potomkovia priekopníkov
free jazzu stále zaujímavú
hudbu . Dokumentuje to
najmä rozsiahla stať venovaná klaviristovi Donovi
Pullenovi. Z avantgardy sa
ďalej venuje pozornosť najmä Muhalovi Richardovi
Abramsovi a okruhu hudobníkov z chicagskych zoskupení AACM (Association for
the Advancement of Creative Musicians) a Art Ensemble of Chicago. Mandel
sa - na rozdiel od väčšiny
súčasných autorov - nezameriava na jazz v puristickom zmysle. Napriek tomu,
že obdivuje Marsalisa a jeho školu, je otvorený spájaniu jazzu
s pop music a rockom. Priznám sa, že mne priniesla kapitola
nazvaná M-Base (altsaxofonista Steve Coleman) and Black Rock
Coalition (o. i. gitaristi Vernon Reid a Greg Tate) nové (posluchom hudby nepotvrdené) informácie o aktivitách, akou bol
okrem iných repertoárový projekt Black Rock Coalition
Orchestra venovaný napríklad Jimie Hendrixovi a Curtisovi
Mayfieldovi. Zvlášť zaujímavé sú state o spájaní jazzu a klezmerskej hudby (newyorský okruh hudobníkov Knitting Factory) a o priamočiarom jazzovom koncepte Joea Lovana.
Máloktorý autor sa dnes vracia k fusion 70. rokov, takže pre
záujemcov o tento smer je nezvyčajne atraktívne podrobné
vyznanie Johna McLaughlina o tom, prečo fusion svojho času
presadzoval, aké zážitky si z neho ponechal a ako by sa mala
jeho hudba vyvíjať v budúcnosti. Mandelova kniha je každopádne príjemným cfsviežením pre .vážnej ších" záujemcov,
ktorí už nechcú knihy typu . všetko o jazze· a ktorí sú orientovaní na aktuálne trendy, relevantné aj pre jazz nového tisíc-
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Scenáre jazzovej evolúcie
Jazzová esejistika sa ku koncu storočia zjednotila v uspokojovaní spoločenskej objednávky sumarizačných a futurologických
pohľa dov na vývoj . Predpovedanie budúcnosti sa deje na základe zamyslenia sa nad najrelevamnejšími osobnosťami sú časnej a doterajšej scény.
V tomto smere impozantné
dielo - už aj čo do rozsahu
(690 strán) - napísal pod
názvom Visions of Ja zz'
Ga ry Giddins a rozďenil ho
originálnym spôsobom. Zavrhol doteraz používané aenenia podľa smerov alebo
desaťročí. Knihu tvorí 79 kapitol (profilov) rozdelených
do ôsmich tematických celkov s názvami: Precursors
(Predchodcovia), A New Music (Nová hudba), Popu/ar
Music (Populárna hudba ),
A Modern Music (Moderná
hudba), Mainstream Music
(Hlavný prúd), Alternative Music (Alternatívna hudba) , Struggling
Music (Bojujúca hudba), A Traditional Music (Tradičná hudba) .
Do týchto okruhov sú zaďenení hudobníci z rôznych období
a smerov: napr. do alternatívnej hudby sa dostali také rôznorodé osobnosti ako An Tatum, John Co ltrane alebo Henry Threadgill. Jednotlivé profily sa spravidla začínajú všeobecnou úvahou o tom-ktorom historickom alebo estetickom aspekte
a nájdeme tu aj charakteristiky príslušných smerov a prístupov.
Myšlienkový základ tohto nového . preškatuľkovania " jazzovej
evolúcie tvorí snaha o akúsi reorganizáciu doteraz platných stereotypov a vystopovanie kľúčových evolučných momentov,
ktorých pochopenie nám umožní formulovať víziu dejov budúcich. Pritom tento - mám podozrenie, že aj miléniovou konjunktúrou motivovaný - vizionársky podtext nepociťujem
v knihe ako dominantný. Nesmierne ma však zaujal Giddinsov
štýl kombinovania rôznorodých prístupov písania: kritiky, biografie, historiografie, nezáväzného, vtipného rozprávania pnbehov i muzikologickej analýzy (zásadne obchádza interview
a spolieha na .čistý" text bez notových a iných ukážok). Svojou
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ročia.
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Do hlbky témy
Základom metódy autorov typu Giddinsa a Mandela je posunutie profilu konkrétnej osobnosti do širších súvislostí. Takýto
autori umožňujú senzitívnemu čitateľovi vďaka spojeniu odbornej erudície a literárnej invende vstúpiť do fascinujúceho dialógu. Ich práce však nemajú primárne muzikologický charakter.
Pritom práve v 90. rokoch .sa vynorilo na povrch" niekoľko vynikajúcich autorov, ktorí pomer vedy a popularizácie obrátili
v prospech dôslednejšej muzikologickej analýzy hudobného
materiálu. Jazzu v zásade najlepšie .pristane" metóda prezentovaná v oboch knihách Gunthera Schullera: v nich doviedol analýzu relevantných osobností a smerov jazzu po rok 1945 - čiže
až po vznik moderného jazzu. Viacerí ďalší muzikológovia nadviazali na Schullerovu dôkladnú znalosť nahrávok, ich exaktnú
analýzu, včlenenie poznatkov do dobového sociálneho a hudobného kontextu v kombinácii so súčasným uplatnením subjektívnych .dojmologických" pohľadov. Spoločným znakom
tejto - vo svojej početnosti pomerne novej - vrstvy autorov je
zameranie sa na užší výsek problematiky, ktorý sa snažia spracovať do hlbky. Ide (pok.iar som mal možnosť sledovať) takmer

nesmieme zaujímavé uvažovanie o všetkých aspektoch bebopu
s veľkým dôrazom na spoločenské zázemie jeho vzniku a vývoja. Ale najdôležitejšie sú samozrejme analytické pasáže: množstvo notových príkladov a ich rozbor navádza čitateľa na
vlastné súvislosti. Táto kniha je do istej miery aj servisom pre
adeptov jazzovej interpretácie. Vystihnutie charakteristických
rysov hudby Parkera, Gillespieho, Monka, Pettiforda a desiatky
ďalších pomáha pochopiť princípy, na ktorých vznikal moderný
jazz.
Iný pn1dad serióznej bádate!Skej práce v jazzovej teórii prináša
Michael J . Budds, pôsobiaci na University of Missouri (assistant professor). Napísal zatiaľ jedinú knihu, a to dielo venované
jazzu 60. rokov: Jazz in the Sixties. 5 Je nekompromisne zbavená
prvoplánovej .dojmológie", životopisných zaujímavostí a pod.
Rezignuje aj na komunikáciu s podstatným segmentom radových fanúšikov a obrad a sa na ďtateľov, ktorí vzťah k jazzu spájajú s dosť vysokým stupňom hudobnoteoretickébo zázemia.
V duchu situácie popisovanej dekády venuje Budd veľkú pozornosť prepojeniu jazzu s rôznymi inými hudobnými žánrami.
V kapitole o inštrumentácii a timbre kladie dôraz na vplyvy

výlučne

africkej, indickej a brazílskej hudby a jej nástrojov v podobe kooptovania exotických nástrojov do jazzového inštrumentára, ale
aj vplyvy týchto hudobných kultúr napr. na tvorbu tónu Coltrana, Colemana a pod. (u menovaných konštatuje vedomé
uplatňovanie afrického konceptu soundu). Ďalším akcentom
tejto state je vstup nových elektrických nástrojov a ich kompatibilita s jazzom. Najrozsiahlejšia kapitola je venovaná melodike
a harmónii. lU nájdeme harmonické schémy viacerých typických skladieb, popis modality, uvedenie mimoeurópskych zdrojov tonálnej organizácie (najmä vplyv konceptu indickej hudby
na jazz), vytváranie polytonálneho backgroundu (rozbor Hancockovho albumu Maiden Voyage z tohto aspektu), využívanie seriálnej techniky (analýza skladby Billa Evansa T.T.T. - TWelve Tone
Tune), využitie ďalších atonálnych postupov (Shepp, Cecil Taylor
a i.). K zaujímavým aspektom patrí úvaha o možnostiach uplatnenia rockovej rytmiky v jazze (Miles Davis) a, naopak, o vplyve
jazzu na rock (Frank Zappa). Problémom tejto knihy je - z hľa 
diska témy - neadekvátne malý rozsah a tiež istá nevyváženosť.
Niektoré relatívne okrajové fenomény sú spracované nesmierne
podrobne (napr. rozsiahla analýza rytmického konceptu bossa
novy, dôraz na hudbu tretieho prúdu), iné projekty hodnotenej
dekády, ktoré z časového odstupu považujeme za najzávažnejšie
(nahrávky tria Billa Evansa, ranná fáza free jazzu),
sú komentované len niekoľkými úspornými

o

ľudí

prednášajúcich na amerických univerzitách. Ich
je až v druhom pláne komerčný efekt, prvoradá je
odborná kvalita, ktorá následne vedie k upevneniu postavenia
na akademickej pôde.
Na Schullera, nielen metódou, ale aj časovou kontinuitou
témy nadväzuje napríklad Scott DeVeaux, profesor (assodate
professor) hudobnej katedry na University of Virginia. Kniha
The Birth of Bebop4 vznikala už počas jeho štúdia v Berkley
(University of California). Materiál pripravoval desať rokov a to
vrátane rozhovorov s ešte žijúcimi protagonistami bebopu
(napr. Howard Mc Ghee, Al Haig, Dizzy Gillespie, Max Roach)
i prehliadok súkromných archívov. Pritom nie je bez zaujímavosti, že najcennejšie materiály neposkytli tí najrenomovanejší.
DeVaux si nemôže vynachváliť spoluprácu s relatívne menej
známym kontrabasistom Leonardom Gask.inom, ktorý pôsobil
o. i. v najdôležitejšom mieste zrodu bopu (klub Clark Monroe
s Uptown House) a okrem hrania sa zaoberal aj cieľavedomým
zbieraním dokumentov na úrovni profesionálneho hudobného
historika (poskytol autorovi archív doteraz nezverejnených fotografií, notové materiály, zápisy spomienok a pod.). Len pre
dokreslenie podmienok, za akých podobné dielo vzniká,
uvedíne, že DeVeaux v úvode ďakuje svojej univerzite, ktorá
mu poskytla na dokončenie práce rok voľna, ako aj viacerým
organizáciám za poskytnutie grantov. DeVeaux nám ponúka
ctižiadosťou
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vetami. Ak však knihu nehodnotíme z hladiska toho, čo v nej
nie je, ale podfa toho, čo sa v nej nachádza, ide o pozoruhodný
príspevok do jazzovej teórie.
Encyklopédie a slovníky
I keď náš stručný prehľad je zameraný na knihy posledného desaťročia (a v rámci neho predovšetkým na novšie tituly posledných piatich rokov), v lexikografii urobíme výnimku. Základný
titul v tejto oblasti má totiž dlhodobú platnos ť. R. 1988 vyšiel
prelomový projekt (ako spolueditor encyklopédie si môžem len
povzdychnúť. že naša vtedy už bola na svete), a to The New
Grove Dictionary of Jazz. 6 Editor a spoluautor projektu Barry
Kernfe ld začal prácu v r. 1982 a jeho úlohou bolo s pomocou
medzinárodného tímu expertov vytvoriť encyklopédiu, ktorá
do jazzu vnesie metodologickú tradíciu Grove encyklopédií
a zároveň zohľadní špecifické požiadavky daného žánru. Pôvodným zámerom bolo vydať jednozväzkovú asi 600-stranovú
prácu, ale konečný výsledok prekonal predpokladaný rozsah
o viac ako o dvojnásobok (dva zväzky, každý 690 str.). Dominantnú časť encyklopédie tvoria menné heslá (3000 osobností),
ale nájdeme tu tiež heslá skupín, ďalej štýly jazzu, odborné termíny, teoretické témy, inštrumentárium, gramofónové firmy,
filmy a inštitúcie. Kernfeldovi sa podarilo vďaka medzinárodnému okruhu prisp i evateľov prekonať egocentrickosť predchádzajúcej lexikografickej a inej anglo-americkej literatúry a my
z množstva impozantných aspektov vyzdvihnime vzácnu medzinárodnú vyváženosť. Z vtedajšieho Ceskoslovenska (okrem
.svetových" emigrantov- Hammer, Mráz, Konopásek, Vitouš)
sú zastúpené tieto osobnosti: Kamil Béhounek, Gustav Brom,
Rudolf Dašek, Ladislav Déczi, Ladislav Habart, Kamil Hála, Ferdinand Havlík, Jaromír Hnili čka, Ludek Hulan, Jaroslav Ježek,
Amošt Kavka, Karel Krautga rtner, Emil Ludvík, Jii'í Stivín, Jan
Sírna, Pavel Smetáček , Karel Velebný a Karel Vlach. Voči tomuto výberu by určite bolo možné mat mnohé námietky (Ceskoslovensko pripadlo dvom nemeckým autorom, a to Benovi
Noglikovi a Gerhardovi Conradovi): ostatné európske krajiny
sú zastupené spravidla podstatne širšie.
Kvality jazzového . Grovea· vyniknú v porovnaní s ďalším
vel'kým encyklopedickým počinom. Len pred niekoľkými mesiacmi vyšla rozsiahla publikácia (l 024 s.) The Virgin Encyclopedía of Jazz. 7 Tá zďaleka neprezentuje metodologickú vypracovanosť a st riktnos ť predchádzajúcej publikácie. Tvoria ju
výlučne menné heslá, poňaté síce medzinárodne, ale s veľkými
medzerami. Z postkomunistických krajín nájdeme niekoľko
Rusov, Poliakov a Maďarov, ale ani jedného hudobníka žijúceho
v Cechách alebo na Slovensku. Silnou stránkou publikácie (zá roveň jediným dôvodom, prečo by si ju mal kúpiť aj majiteľ
Grovea) je dovedenie faktografie prakticky až po dnešok. Bohatosť faktografie kontrastuje s málo uspokojivými charakteristikami prínosu osobností (na prvý pohľad tu zarazí prílišná struč
nosť a povrchnosť) . Zaujímavo je riešená v rámci jednotlivých
hesiel diskografia (takmer úplná -až na tituly vydané z anglického hľadiska v .okrajovejších" krajinách) a špecifikom je
. hviezdičkovanie" každého titulu podľa kvality, a to tímom anonymných expertov. Zaujímavé je, že táto - čo do rozsahu - vrcholne impozantná encyklopédia je súčasťou viaczväzkového
projektu Encyclopedia of Popular Musíc. 8 Ide údajne o najväčšiu databázu jazzu a všetkých žánrov populárnej hudby
(EPM - Muze Database), ktorá sa priebežne dopfňa.
Na základe práce Colina Larkina a ním vedenej databázy
vznikol pod vedením redaktora Kena Barnesa aj zaujímavý interaktívny multimediálny sprievodca jazzom a populárnou
hudbou. Ide o CD-ROM s názvom Music Central97 (Microsoft ).
Táto pútavá .hračka" ( každoročne vychádza aktualizovaná verzia) môže byť neocenitel'nou pomôckou pre pedagógov, zdrojom príjemných chvíl, ale je možné
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využiť ju aj na odborné účely. Celkove disk obsahuje 8000 osobností (jazz z toho tvorí približne pätinu ) a na ne sa viažu diskografie (80 000 titulov). Na rozdiel od knižných encyklopédií sa
tu pri zvukových nosičoch uvádzajú názvy skladieb, autorské
a interpreta čné údaje, úryvky z recenzií a niekedy hudobné
ukážky. K niektorým menným heslám sú pripojené tiež audioa video-ukážky, fotografie a pod. Pomocou priameho spojenia
s internetom je možné . multimediálneho sprievodcu" dopmať
o aktuálne informácie.
Aj vo veku internetu najrozšírenejším zdrojom informácií
ešte stále ostáva kniha. Pre bežných záujemcov znamenajú
veľké ( finančne i rozsahom ) encyklopédie pnlišný luxus. Preto
v ponuke vydavateľstiev nachádzame množstvo rôznych .sprievodcov· ponúkajúcich výber najlepších a najdôležitejších CD
a informácie o najvýznamnejších hudobníkoch jazzu. Oba prístupy nezvyčajne úspešne kombinuje publikácia Jazz: The
Rough Guide, ktorú napísal autorský kolektív vedený dobre
známymi anglickými odborníkmi.• Nájdeme tu menné heslá
prakticky všetkých bežne sa vyskytujúcich dôležitých osobnosti
(je ich 1900). Na tejto príručke je cenné aj to, že rozsah hesiel
dobre naznačuje mieru prínosu a že charakteristiky sú zvlášť
výstižné a invenčne napísané. Rovnako výstižne je komentovaná aj výberová diskografia zostavená prednostne z bežne dostupných CD (čitateľ má tak o. i. spoľahlivú pomôcku pri zostavení prípadnej vlastnej jazzovej diskotéky).
Nekonvenčn á medziodborová antológia
V priebehu 90. rokov Spojené štáty nepochybne upevnili koncept občianskej spoločnosti, ku ktorému patrí aj stále klesajúca
relevancia rasového problému. Zdá sa, že najlepšie sa to darí
v intelektuálnom prostredí a zároveň práve tu najmarkantnejšie
vidieť výsledky tzv. pozitívnej diskriminácie v prospech černo
chov. Ešte donedávna (asi do začiatku 80. rokov) bola jazzová
teória a publicistika v rukách bielych a niekoľko černošských
(väčšinou militantných) autorov s istou iróniou poukazovalo na
.biely monopol" pri hodnotení ich hudby. Odvtedy na viacerých univerzitách vznikli oddelenia pre štúdiá afroamerickej
kultúry a tie sú spravidla ponímané medziodborovo. Za dve desaťročia tohto procesu vyrástlo niekoľko brilantných teoretikov,
ktorí v súčasnosti prekonávajú obmedzenia rasovo orientovaného pohľadu . V súčasn ých afroamerických inštitútoch sú poslucháči .zmiešaní" (a to pri zachovaní teraz už prirodzenej
kvantitatívnej prevahy černochov ). Azda najaktívnejší je Institute for Research in African-American Studies na Columbia
University. Vedúcou osobnosťou tohto zoskupenia je Robert
G. O'Meally, ktorý je profesorom americkej literatúry na Columbia University. Vo svete jazzu si O'Meally získal meno knihou o Billie Holidayovej (Lady Day: The Many Faces of Billie Holiday) a ktorý pod názvom The Jazz Cadence of American Culture
zostavil aj antológiu všestranne sa zaoberajúcu postavením
jazzu v americkom živote a kultúre. 10 Antológia je rozdelená na
6 častí (What is Jazz?; One Nation Under a Groove, or. The United
States of Jazzocracy; Jazz Lines and Colors; Jazz is a Dance: Jazz Art in
Motion; Tel/ the Story: Jazz, history memory; Writing the Blues. Writing
Jazz) a 35 kapitol. Celý atypický projekt by si zaslúžil samostatnú pozornosť. preto pripomeniem len niektoré markantné
tematické okruhy. úvodná časť je venovaná hľadaniu podstaty
jazzu: cez rozbor pôvodu a významu slova jazz (Alan
P. Meriam a Fradley Garner: Jazz - The Word); ďalej tu nájdeme zaujímavú štúdiu Alberta Murraya: Improvizácia ako kreatívny
proces; do kategórie orálnej histórie patrí spomienka tenorsaxofonistu Bena Rileyho na Theloniousa Monka a osobne ma
azda najviac zaujal unsiahly rozhovor (30 s.) s Benny Golsonom o probléme progresu v jazze (Forward Motion). Zaujímavým spôsobom sa ako autori uplatnili aj viacerí ďalší hudobníci
(je to napr. podrobná štúdia W. Marsalisa o D. Ellingtonovi
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a úvaha kla viristu Billa Evansa o improvizácii v jazze). Hlavný dôraz kládol editor antológie na väzby jazzu s inými umeniami, so sociálnou situáciou a s myšlienkovými
prúdmi doby. K takýmto statia m patria napr. zamyslenia o jazze a ta nci (Jacqui Ma/one:
Dancers and Big Band, Robert Thompson: African Art and Motion), feministický po h ľad n a
úloh u ženy v bluesových textoch (Haze/ V. Car by: The Sexual Politics of Women 's Blues),
štúdia o bebope a jeho väzbách na dobové m yšlien kové prúdy (Eric Lott: Bebop's Politics of Style), alebo zamyslenie o h udb e a černošskom výtvarnom umení (Arthur Jaffe:

Black Visual Intonation).
Ospravedlňujúce vysvetlenie na záver
V našom pokuse o prehľad sme ani zďa leka nezaznamenali všetky dôležité vydava t eľ 
ské počiny posle dných rokov. Vyn echal som napnl d ad jedno z n ajdôležitejších odvetví
jazzovej spisby, a to mon ografie o jednotlivých ve ľkých osobnostiach. Príčina je j ednoduchá; glosoval som len knihy, ktoré mám k dispozícii. A navyše: jazzová spisba sa
v posledných rokoch tak rozrástla, že jej prehľa d sa vymyká možnostiam jedného
článku . V o znamoch časopisov a lebo v ponuke internetových kníhkupediev n achádzame ďalšie a ďalšie príťažlivé tituly, ako je napríkla d Litweilerova k n iha o Ornettovi
Colem anovi.u, a lebo a nalyticky poňatá mon ogr afia o Ellingt o n ovi-skladatefovi
(s rozbormi kompozícií). 12 Až neprehľadne sa rozra stá davisovská literatúra (zaznamenal som šesť nových kníh, plus reedície zo starších obd obí) a v s účasnosti je v príprave české vydanie Davisovej autobiografie. Nesledujem už prehľadné dej iny jazzu.
Ale recenzenti upozorňuj ú, že aj v tomto smere vyšli zaujímavé publikácie. Taký bude
asi aj sprievodca jazzom od skvelého a utora Ma rka Gridleyho, ktorého analýzu jazzových štýlov som nespomen ul p reto, že vyšla v 80. rokoch. 13
Aktivity autorov r ôznych gen erácií každopádne uka zujú, že v zahraničí sa teoretická reflexia jazzu ako aj jeho popularizácia vyvíjaj ú intenzívn ym spôsobom.
Kvantita n ových titulov zároveň naznačuj e aj existenciu čitateľského zázemia. B uďme
preto optimisti a verme, že mizivý záujem o teóriu v Cechách a na Sloven sku je le n
pre chodný a že spolu so zlepšením napnldad ekonomickej klímy (s čím súvisí dostup n ost n ie práve lacných kníh pre širší o kruh záujemcov) nastanú zmeny aj v tejto
oblasti.

Poznámky a odkazy:
' Gary Giddins: Visions of Jazz. The First Century (Oxford University Press, New York
1998).
2
Gary Giddins je dlhoročným spolupracovníkom časopisu Village Voice a pred vydaním Visions of Jazz publikoval tieto knihy (v chronologickom poradí a pokiaľ nie je uvedené inak
všetky vo vyd ava te ľstve Oxford University Press): Riding On A Blue Note: Jazz And American Pop (New York. 1982 ); Rhythn-A-Ning. Jazz Tradition and Innovation in the 80's (New
York, 1985); Celebrating Bird (William Morrow, New York 1987); Satchmo (Doubleday,
New York 1988); Faces in the Crowd (New York 1992).
' Howard Mandel: Future Jazz (Oxford University Press, New York 1999 s. 235).
' Scott DeVeaux: The Birth of Bebop. A Social and Musica/ History (University of California
Press. Berkeley 1997, 572 str.)
5 Michael J. Budds: Jazz in the Sixties: The Expansion of Musica/ Resources and Techniques (University Of Iowa Press, Iowa City 1990, 185 str.) . Názvy kapitol: Survey of Jazz Sty/es Before

1960; Co/or and Istrumentation; Texture and Volume; Melody and Harmony; Meter and Rhythm;
Structural Design; Other Influences; Extra Musica/ Connotations: New Purposes; The Legacy of the
Sixties and a Perspective.
' Barry Kernfeld (editor): The New Grove Dictionary of Jazz. Volume One A-K. Volume 1\vo
L-Z (Grove's Dictionaries of Music Inc., New York a Macmillan Press Limited, London,
1988).
' Colin Larkin: The Virgin Encyc/opedia of Jazz (Virgin Books a MUZE Ltd., London 1999).
8 Colin Larkin: Encyc/opedia of Popu/ar Music (Virgin Books. London 1998). Ide o viaczväzkové dielo, ktoré priamo nepoznám a podľa internetovej reklamy na webových stránkach
(amazon.co.uk) - názvy jednotlivých zväzkov sú nasledovné: Indie and New Wave; The
Blues; Soul and Rhythm and Blues; Reggae; Country Music; Heavy Rock: Stage and Film Musica/s;
·Top 1000 A/bums; Popu/ar Music.
• Jan Carr - Digby Fairweather - Brian Priestley: Jazz: The Rough Guide. The Essential Companion to Artists and A/bums (Rough Guides Ltd., London 1995. s.768). Edícia Rough Guide
ponúka tiež samostatné zväzky z oblastí: rock, reggae. world music, ako aj opera, symfonická h udba.
10
Robert G. O'Meally: The Jazz Cadence of American Culture (Columbia University, New York
1998, 665 s.).
11
John Litweiler: Ornette Co/eman. A Harmolodic Life (William Morrow, New York l 995).
12
Ken Rattenburry: Duke Ellington. Jazz Composer (Yale University Press, 1991 ).
13
Mark Gridley: Concise Guide To Jazz (Prentice Hall, New York 1992); ten istý autor: Jazz
Sty/es: History and Analysis (Prentice Hall. New York 1988).
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KALEIDOSKOP]
V domácom štúdiu v New Jersey vznikol najnovší a lbu m Keitha Jarretta The Melody At
Night, With You, ktorým sa pripomína po viac
ako dvojročnej odmlke milovníkom svojich sólových kla vírnych nahrávok. V oficiá lnych informáciách vydavate ľstva ECM Records, v ktorom
a lbum vyšiel, sa uvádza, že by mal pon ú k nuť
doteraz jednu z najintímnejších Jarretových
hudobných výpovedí. Na rozdiel od slávnych
, sólových koncertov•, si v tomto prípade Jarrett
vybral ako tvorivé východisko ,love songy" a utorov, medzi ktorými nájdeme mená Duka
Ellingtona, Georga Gershwina, Jerome Kerna
alebo Oscara Hammersteina
Divyd, se
30. novembra zomrel vo veku 74 rokov známy
americký gitarista Charlie Byrd. Všestranný
hráč mal za sebou 50 rokov trvajúcu kariéru,
v rámci ktorej nahral viac než 100 albumov, posledný v septembri tohto roku. Bol známy najmä
ako člen formácie Charlie Byrd Trio a vo svojom
prejave syntetizoval výdobytky jazzu, klasickej
hudby a prvky latinsko-americkej hudby. Byrda
najprv učil hrať na gitore jeho otec, mondo!~
nista. Neskôr absolvoval štúdiá jozzovej teórie
a kompozície na Harnett National Music School
o v 50-tych rokoch navštevoval hodiny klasickej
gitary u A. Segoviu v Taliansku. Charlie Byrd bol
uznávaný pre svoju všestrannosť, v rámci ktorej
dokázal zvládnuť rôzne štýly gitarovej hry na vysokej úrovni.
cnn, as

A.bc
.

JAZZU

Head arrangement
Aranžérska metóda tvoriaca akýsi prechod
od improvizácie k vopred pripravenému
a ra nžmánu. Jej pomenovanie vzišlo z praxe
big bondov 30. rokov, u ktorých výsledná
znelá podoba skladby nevychádzala z notovanej predlohy - hudobníci boli zvyknutí
hrať spamäti (doslova z , hlavy") na základe
kolektívneho dohovoru zo skúšok. Pôvod takéhoto prístupu súvisí pravdepodobne s poči atoč nou negramotnosťou černošských hudobníkov v čítan í nôt, ktorí boli pri hre odkázaní len na svoju pamäť a improviza čné
schopnosti. Je zrejmé, že aranžmány, ktoré
vzišli z príncípu head arrangement, nemali
otribúty detailne premyslených notovoných
a ranžmánov a boli viazané zväčša no tradíc iu tzv. riffových skladieb. Kompenzáciou
tohto ,nedostatku" však boli široké možnosti ich im provizač ného dotvára nia pria mo na pód iu. Joachi m Ernst Berendt vo svojej Knihe o jazze uvádza, že , v big bandoch
40. rokov bolo v orchestri Fletchera Hendersona a Counta Basieho, a lebo v prvých skupinách zo série ensemblov Woodyho Hermana obvykle stanovených iba prvých
dvadsaťštyri, alebo tridsaťdva toktov
sklad by. Všetko ostotné bolo ponechané na
improviza čnú sc hopnosť hudobníkov."
se
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Indická hudba v Evrope

NUSRAT FATEH All KHAN
Když koncern 13. století procházela Evropa
stredovekem, muslimský svet prožíval rozkvet. Na pobreží Stredozemního more islámští vzdelanci znovuobjevovali poznatky reckých myslitelu, zatímco na východe mystikové
zvaní sufijové vytvóreli fúzi islámu a indické
hudby, jejímž výsledkem jsou rituální zpevy
qawwali.
. Sufi na sobe muže mít šaškovskou čepici,
hadry poustevníka či kravatu diplomata. Stej ne
rozmanité mahou být jeho kulturní či náboženské projevy. Bežne užívaná označení jako derviš či fakír bývají na západe často chápána nesprávne. Slovo sufi označuje jednotlivce, kterí
zpochybňují prevládající společenské normy
a kterí si cení mnohem víc lásky nežli materiálních statku a· organizovaného náboženství, •
uvádí nemecký hudebník Peter Pannke, který
považuje qawwali za paralelu černošského
soulového či gospelového zpevu. Sufijové verili,
že hudbou se človek muže dostat do transu,
tak poznat absolutní pravdu a dojít k osvícení,
na což se ovšem ortodoxní islám díval s krajní
podezíravostí a zpeváky qawwali považoval za
kacíi'e. Sufijové odlišná náboženství tolerují, ale
pro své liberální názory bývají v nekterých
arabských zemích pronásledováni a v Bagdádu
do konce vezneni.
Sólového zpeváka, označovaného qawwal,
zpravidla doprovází party, tedy skupina, kterou
tvorí jednak sbor, opakující klíčové fráze sólisty,
jednak hráči na bubínky tabla a prenosné hormon ium. Styl qawwali užívá stejných prostredku, jako severoindická hudba a staví predevším na improvizaci, která se v tomto prípade netýká jen melodie, ale i textu.
Nusrat Fateh Ali Khan se narodil roku 1948
v nynejším Pákistánu, zemrel roku 1997
v Londýne. Jeho otec zpíval indickou klasickou hudbou i qawwali; ve svých sedmnácti
letech Nusrat nastoupil do skupiny svého strýce
a po jeho smrti roku 1971 sa v ní ujal vedení.
Nusrat se učil predevším z nahrávek svého
otce i dalších predku a pritom se snažil šest set
let starou rodinnou tradici zprístupnit dnešnímu publiku: zrychlil tempo, zkoušel nové
nástrojové kombinace a ve filmu Mrtvý muž
pi'ichází zpíval duet s Eddie Vedderem ze skupiny Pearl Jam. V Pákistánu Nusrat velmi často
vystupoval na oslavách výročí smrti sufijských
mistru - pro muslimy je totiž smrt okamžikem
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Na ca hrajete vy?
, Na sitar. Mel jsem to štestí, že jsem našel uč i
tele, který se práve prestehoval z Indie do Amsterda mu, a tak jsem se mohl učit tradi čním
zpusobem - tedy 20 hodin týdne, což je možná
víc, než mají k dispozici dnešní hudebníci v InBHANGRA
dii. Na indickou hudbu existují tri metody: v té
Na počátku britské odnože stylu bhangra
trad i ční máte velmi úzký kontakt se svým guru
stálo album Teri Chunni De Sitare skupiny
a trávíte s ním co nejvíc času. Jde tedy spíš
Alaap; ta zpočátku používala relativne ,trao pomalé vstrebávání než o co n ejúčinnejš í
diční" nástroje: housle, akordeon, akustickou
využití času. Pozorujete svého učitele, jak cvičí,
kytaru a indické bubny. Její vedoucí, Channi
vidíte, jak učí jiné studenty, a pomalu tak
Singh, ríká: ,Pocházím z Pandžábu, ale roku
prebíráte jeho umení. Ali Akbar Khan napríklad
1976 jsem se usadil v Anglii. U nás doma se
učí ve své škole v Kalifornii dvanáct hodin
bhangra hraje pri dožínkových oslavách v dubtýdne značne velké skupiny - od patnácti do
nu; v té dobe končí sklizeň, lidé prodají svoji
padesáti studentu. Jen zpívá nebo hraje, a vy
úrodu na trhu, dostanou peníze, mají tedy duto musíte sledovat."
vod k porádné oslave. Název pochází od slova
On učí jen svuj nástroj, tedy sarod?
bhang, což znamená indické konopí, které
,Toky sitar, zpev a flétnu. Zvláštností indické
smícháme s mlékem a tento nápoj pak spolu
hudby je, že má treba stejný repertoár pro
s rytmem bhangry uvede človeka do extáze.
flétnu, sitar i lidský hlas.
Puvodní bhangra se
Jakmi le poznáte techv Pandžábu hrála jen na
niku svého nástroje, mububny dhol a další lidové
nástroje, ale my k nim
žete se učit od kohokoliv,
kdo zná ra gy. Tady v Ampridáváme kytary a synsterdamu užívám tretí
tezátory. Naše písničky
cesty, která kombinuje to
slouží hlavne k tanci
nejlepší z ostatních mea texty jsou predevším
o lásce. Puvodne nás potod a pi'edem poč ítá
slouchali jen pristehos nedostatkem času."
Etnom uzikologové ale
valci z Asie, ale pozdeji
mají pochybnosti o tom,
jsme začali vystupovat
jestli je vubec možné
i ve stredu Londýna,
vzít hudbu z jedné kulnapríklad v Royal Albert
Hall, a tehdy na nás
tury a vyučovat ji v jiné.
NusRAT FATEH Au K HAN
zača li chodit i Angli,Já bych jim naopak položi l otázku, ja k mužete
ča ni."
učit Beethovena v Japonsku? Slyšeli jsme beloPrvní kazetové nahrávky bhangry vycházely
chy hrát jazz, Korejce na housle, a nevidím duu malých firem, které nemely distribučn í síť,
vod, proč by západní lidé nemohli hrát na sitar."
prodávaly se jen v obchodech s potravinami či
Koho si nejvíc vážíte?
smíšeným zbožím uvnitr indopákistánských ko,Ali Akba ra Khana považuji za nejvetšího soumunit a hudební obchody o nich zpravidla nečasného indického hudebn íka; takový Ravi
vedely. Tak mohlo dojít k tomu, že treba
Safri Boys prodali 20 000 kusu, aniž by to za- Shanka r udelal pro indickou hudbu nejvíc v mezinárodním merítku, ale když se ho zeptáte,
registrovaly žebríčky. Z bhangry a dalších inrekne vám, že Ali Akhbar Khan je dnes nejvetší
dických premen u vydatne čerpá skupina
žijící mistr - presta, že se neumí chovat na poFun'Da' Mental, kterou vede Dave Watts, DJ
diu, jen prijde a začne hrát. Teď, když už je
z karibského ostrova Barbadosu, a Aki Nawaz
starší, má slabší techniku a občas hraje fa(zpev, sekvencer) z Pakistánu.
lešne, ale nikdy se nevyhýbá riziku - to je
součást jeho osobnosti, nezahrá! by koncert,
JAK SE UČÍ INDICKÁ HUDBA NA ZÁPADE
kde je všechno predem jasné, vyhledává
Dr. Huib Schippers založil v 80. letech v Amriskantní situace, a neca mu pritom vyjde
sterdamu multikulturní hudební školu:
a neco ne."
.Roku 1990 u nás studovalo 50 lidí, o pet let
pozdeji to bylo 1500. Vl iv má i to, že v západní
Puvodné odtišténo v knize BEATY BIGBEATY
hudbe se toho teď moc nedeje a pokud tedy
'BREAKBEATY {MAfA, Praha, 1998), pfetišténo
posluchači hledají nové veci, nacházejí je ve
se svolením vydavatele.
world music.•
splynutí s Bo hem a dnem, kdy človek začne skutečný život; na Západe ukazoval rockem odchovanému publiku, že do ,jiné reality• lze
vstoupit i čiste hudebním zážitkem.
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NaMorave hudba v pohybe.
A na Slovensku?
K z aujím avému, novému podujatiu na scéne
world music sa vraciame ešte raz formou
recenzie Martiny Pekárikovej.

Festival Hudba v pohybu {ll. septembra
1999, Rožnov pod Rodhoštem) dfžkou nepresiahol jeden deň , zato svojím zameraním ďa
leko presiahol hranice Moravy. Prvý ročník nového medzinárodného festivalu dol priestor súborom, skupinám či sólistom s charakterom
no prvý pohľad odlišným. Všetci však moli
jedno spoločné: hlboký záujem o l'udovú
hudbu.
Už samotné motto festivalu .rudová hudba
oko tradícia o inšpirácia" naznačovalo, že
pôjde o festival trad ičný oj netrad i čný. Staré
o nové tu bude existovať popri sebe, vo vzájomnej symbióze, bez najmenších škriepok
o nedorozumení. To, čo by so no Slovensku
mohlo zdať oko vel'mi komplikovaná zál ežitosť,
tu so stalo skutočnosťou. l:udovó hudba so nielen predstavilo oko čistá neporušené tradícia,
ole dovolilo tiež, oby z jej hlbokého zdrojo čer
pali oj hudobníci, ktorí hľadajú iné cesty hudobného vyjadrenia. Povedané slovami Jíi'iho
Placka, hlavného organizátora, cieľom festivalu
bolo .sledovať cestu-pohyb tvorivého fluida rudovej hudby, pokračovanie života, ktorý vzišiel
z tradície".
Myslím si, že skupiny či súbory, ktoré so
predstavili, by mohli byť zaujímavé oj pre pul:r
likum no Slovensku, zvlášť ok majú so Slovenskom niečo spoločné. Napokon, vďaka rozhlosovým vysielaniam, relácii STV Urobme si ticho, ole i problematike world music venovanej
no stránkach tohto časopisu pribúda čoraz
viac záujemcov o tento druh hudby oj u nás.
Dôkazom je oj fo lklórny - dnes už môžeme povedať multižónrový - festival Jónošíkové dni
v Terchovej.
No festivale Hudba v pohybu patrili prvé vystúpenia moravským rudovým súborom: Soláň
- cimbalová muzika predstavilo piesňový o tanečný repertoár z rodného Valašsko. Kureč
kovo hudecká muzika v zložení otec o trojo synovia (troje huslí o violo) čerpá z ľudového materiálu rôznych moravských o slovenských
oblastí. Zaujímavosťou tejto rodinnej muziky je,
že jej primáš Matej má iba osem rokov!
Horňócke rudové piesne o melódie zaspieva lo
o zohralo Horňácko muzika Mirko Minkse.
Zoklodoter súboru Mirek Minks je dlhodobým
zbe roterom vzácneho starého repertoáru z najzapadnutejších horňóckych obcí.
Akýsi stred festivalu predstavovali úpravy rudovej hudby pre cimbal v podaní Danielo
Skálu, študenta hry no cimbale no Konzervatóriu v Kromefíži o aktívneho členo viacerých
cimbolových muzík.
A potom už nasledovalo hudba .inomorovskó" alebo ,inokmorovská", nozvite si to, oko
chcete. Keltsko-írsko hudba zaznelo v podaní
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česko-írskej

skupiny Dún on doros. V porovnaní s koncertom v Žiline, kde skupino hralo
v pôvodnom zložení, nepôsobil výkon kapely
veľmi p resvedčivo. Chýbalo jej súhra i muzikantské zanietenie. Napriek tomu skupino
malo veľký úspech. Príťažlivé melódie o exotický zvuk nástrojov (írsko flauta, gitara, uileonn - írske gajdy, írske bouzouki, bodhron,
píšťalka ) prekryli hru .bez iskry". (Alebo to boli
znovuobjavené česko-keltské paralely?). Pozornosť si tu v plnej miere zaslúžil prirodzený spevácky prejav, ole oj komunikácia s publikom
Katky Gorcio.
Česko-slovenská skupino Teogross predstavilo no festivale svoj najnovší projekt Moravské
písné milostné. Pôvodne folk-bluegrossovó skupino so vyvinulo do združenia so svojráznou
zmesou hudby folk-folklórnej, bluegrossovej,
swingovej o inej. Inšpiráciu nachádza v rudových melódiách o piesňach strednej o juhovýchodnej Európy. Piesňam zaodetým predovšetkým do bluegrosu nechýbalo spontónosť o tvorivá atmosféro. Muzikanti nás p resvedčil i
o tom, že improvizačné umenie (hlavne husle
S. Po lúcha) je ich silnou stránkou. Hosťom skupiny, oko oj posledného projektu bolo speváčka
Toťáno Mólkovó. Tu by som chcelo upozorniť
no chybu v recenzii S. Krekovičo (Teagrass - HŽ
99/ 9). Nástroj bendžo, ktorý so v recenzii uvádza, v tejto formácii doteraz nehral! Základné
nástrojové zloženie skupiny tvoria husle, mandolíno, klarinet, gitara, kontrabas.
Absolutným tromfom festivalu bolo skupino
Orkiestro p.w. sw. Mikotajo. Jej silo spočívalo
v spontánnosti živelnej rytmickej hudby, ktorá
rozprúdilo krv v žilách nejednému z prítomných. l:udové piesne Lemkov, Bojkov (staré
rusko-slovanské kmene), ole oj Slovákov, ostali
vo svojej podstate nedotknuté - neštylizovoné
hlasy, spontánno ľu dová improvizácia. To, čo tu
bolo netradičné, boli predovšetkým nástrojové
kombinácie. Bohatá nástrojové paleto: husle,
viol ončelo, mandolíno, malý cimbal, energické
bubny, rôzne perkusie, píšťa l ky o iné ponúkali
zaujímavé zvukové možnosti.
Súrodenci Hona o Petr Ulrychovci - Javory
sú už stálicou no českej pop-folkovej scéne. Už
od sedemdesiatych rokov so skupino výrazne
prikláňa k moravskému folklóru, o čom svedčí
nástrojové zloženie Javorov: cimbal, husle, gitoro, kontrabas. Prišli s piesňam i z najnovšieho
albumu Malé zrnko písku ovplyvneného popri
moravskom folklóre oj židovskou o balkánskou
hudbou. Priznám so, že po svojráznych Poliakoch pôsobilo no mňa hudba orientovaná . popova• trochu rušivo. Moravské publikum si
však určite prišlo no svoje.
Festival so konal vo Valašskom múzeu v prírode - národnej kultúrnej pamiatke, no mieste
bohatom no tradičné folklórne vystúpenia
o festivaly, oko sú napr. Rožnovské slovnosti,
Rožnovskó valaška o iné. Ničím nerušený priebeh festi valu sprevádzali slovom Jii'í Plocek
o Petr Ulrych. Kvalitu festivalu potvrdil oj bulletin obsahujúci zaujímavo spracovanú problematiku vývojo ľudovej hudby. Atmosféru celého

festivalu najlepšie vyjadria slová legendárneho horňáckeho primáša Jožky Kubíka
(1907- 1978): .To je pravá hudba, dyž mráz
jezdí po chrbte o vlasy stávajú."
MAR TI NA PEKÁRI KOVÁ
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WOMEX (World Music Expo),
to je každoročn í veletrh hudby čerpojící
z nejruznejších kultur noší plonety. Vedie
panelových konferencí o firemních stánku
jsou jeho duležitou so u čóstí koncerty, no
nichž ogentury nobízejí umiHce pro festivalovou sezónu nósledujícího roku. Jedním z ol:r
jevu letošního Womexu, který probehl ve
dnech 28.-31. ll. v Berlíne, byl bezesporu
kytoristo o sklodotel Nitin Sownhey, pi'edstovitel borvité anglické scény .osijského
undergroundu" - jehož nejznámejším projevem byl dosud styl bhongro o skupino
Fun•Do•Mentol; její vedoucí Aki Nowoz mimochodem Sowhneyho vystoupení v Berlíne
nopjote sledoval.
Zcelo jinou stránku osijské hudby odhalil
jednosedmdesátiletý Jivon Gosporyon z Arménie. Jeho nástroj, evropském u hoboji príbuzný duduk, má tesknou, lahodnou borvu,
pi'ipomínojící lidský hlas nebo violoncello.
Gosporyonovy nahrávky predstavil v 80. letech svetovému publiku Brian Eno. Tentokrát
Gosporyon použil duduk v kombinoci
s obča sným doprovodem dalších ti'í orménských nástroju o novíc zpívol. Pro vetšinu divá ku, ktei'í Gosporyonovo vystoupení soustredene sledovali v komorním prostredí
Divodelního sálu v berlínském Dome svetových kultur, patril koncert k vrcholum
sezóny.
P ETR OO RUŽKA

JIVAN GASPARYAN
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MOZART, REGER, BuSONI
MUSIC FOR TWO PIANOS

András Scllijj; Peter Serkin
ECM New Series, 465 062·2, 1999,

distirbtída DIVYD

Nie je ťažké nájsť odpoveď na
otázku, prečo je hudobnej literatúry pre dva klavíry tak málo dôvody sú zaiste praktické i umelecké, nakoniec umelé znásobenie klavírneho zvuku sa mi rozhodne nejaví ako najpodmanivej šia farebná kombinácia v ríši
.tradičných " nástrojov. Pravdepodobne preto, lebo klavír vždy
bol. je a asi aj ostane v prvom rade
sólovým nástrojom, a to bezo
zvyšku sebestačným. O to väčšún
osvieženún na našom hudobnom
trhu je CD nahrávka Andrása
Schiffa a Petra Serkina, ktorá ponúka reprezentatívny výber z tejto takmer exotickej a odľahlej oblasti hudobného repenoáru.
Najmä fanúšikovia Wolfganga
Amadea Mozarta ocenia, že
vďaka spomenutým umelcom sa
na CD ocitla jeho kompletná
tvorba pre dva klavíry, a to vo fenomenálnom predvedení. Napokon A. Schiff je jednou z najvýraznejších pianistických osobností dneška vôbec: tento fakt
zreteľne poznačil i nahrávku. Co
zasa neprotirečí zisteniu, že
veľmi dôležitým znakom spolupráce Schiffa a Serkina je plodný,
tvorivý, vzájomne sa obohacujúci dialóg, vyúsťujúci do synergetického efektu v podobe jednotnej, homogénnej, ľahko číta ·
teľnej interpretačnej koncepcie.
V prípade Mozarta (jeho dielo
pre dva klavíry pozostáva z Fúgy
c mol KV 426 a Sonáty D dur KV
4481375a, obe z roku 1781 ) ide
o interpretáciu vedome v užšom
slova zmysle .nemozartovskú",
zato vrcholne zaujúnavú a originálnu. Vyznačuje sa odvážnym,
vyzývavým dynamizmom, ktorý
síce .rokokový" pôvab zanedbáva, ale o to viac sa sústreďuje
napríklad na nebývalé vyčerpa·
nie dynamicko-zvukových možností klavíra a v tom zmysle je
nanajvýš .aktualizačnou· . Ako
sa však Schiffovi a Serkinovi pri
všetkých týchto dynamicko-farebných odtieňoch, vlnách a premenách na väčších i me n ších
plochách darí udržať celistvý, súvislý prúd hudby, to hraničí takmer so zázrakom . I keď musíme
brať do úvahy vysokú intelektuálnu vybrúsenosť interpretač
néfio prístupu a pomerne striedme narábanie s agogikou.
Kým v Mozartovi (najmä
v Sonáte D dur) Schiff a Serkin demonštrujú súčasný stav klavírnej interpretácie (predovšetkým
v zmysle zvukového .výskum-
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níctva") a popritom nás nechajú
občas sa pokochať v nádherne
vyspievaných kantilénach, vo
zvyšných dvoch skladbách upriamia našu pozornosť na dosiaľ
zanedbané (príliš náročné a nevďačné) klenoty hudobnej literatúry. Obe diela, Regerove Variácie
a fúga na Beethovenovu tému pre
dva klavíry op. 86 a Busoniho Fantasia contrapunktistica pre dva klavíry (Busoni-Verz. 265b) reflektujú predovšetkým zmohutnenie
klavírneho zvuku a ponúkajú
výpovede tej najhutnejšej fak túry a najvyššej polyfonickej prepracovanosti, čo sa týka hlavne
Busoniho. Druhá verzia jeho
Fantasie contrapunktistiky z roku
1922 tvorí verné zrkadlo novátarského založenia autora - najdrsnejšie súzvuky v ňom dokonale kontrastujú s veľk olepo rozvinutým ricercarom (canzonou,
fúgou ... ) v trvaní 30 minút s materiálovým ťažiskom motívu
B·A·C-H, uvedeným a ukonče
ným alúziami na novoromantický pátos F. Liszta. Podobne
monumentálnemu kontrapunk ·
tu vo fúge u Maxa Regera (ktorú
Schiff a Serkin dokázali vygradovať do neuveriteľných rozmerov)
predchádza osem maximálne
pestrých, charakterovo a farebne
kontrastných variácií na Beethovenovu tému, bohužiaľ, neviem
na ktorú (booklet som nemal
k dispozícii). Hromadiť ďalšie superlatívy k interpretačnému poňatiu by bolo nosením dreva do
lesa - Schiff a Serkin ponúkajú
len to najkvalitnejšie tak v oblasti zvuku. ako výstavby, poézie
a (najmä u Regera potrebnej) extázy. tahké počúvanie to však
v žiadnom prípade n ie je:
vskutku niečo pre .Iabužrul<ov·.
ToMÁš HoRKAY
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Jlff Bária • celia

Messiaen • PSrt • OvofU • Salnt- Safns

REFLECTIONS
Jifí Bárúl, violončelo
Supraphon 1999, SU 3425-2131

Reflexiou by mala byť vari
každá hudobná interpretácia
a tak mi napadá, že výstižnejšún
spoločným menovateľom skla-

dieb na novom CD českého violončelistu Jii'ího Bártu sú meditácia, lyrika a intimita. Bárta sympatický mladý muž, rafinovane sa objavujúci i v projektoch pop music (klip Lucie Bílej) - je jednou z prvých lastovi čiek na bývalom česko-slo
venskom trhu nahrávacieho
priemyslu, interpretom, ktorý
spfňa a aj mediálne využíva moderné predstavy o hviezde klasickej hudby. Sympatické je, že
sólista sa na svojom profilovom
CD vyhol prázdnej exhibícii - aj
keď Dvoi'ákov K/id, či SaintSaensova Labuť sú svojím spôsobom . povinné cvičenia", zapadajú do lyrického a, treba
zdôrazniť,
vkusného rámca
zaujíma.vej komornej dramaturgie, ktorá netrpí sentimentom,
či nasládlosťou. CD sa začína aj
končí kontempláciou - v úvode
zaznie 5. časť Messiaenovho Kvarteta na koniec času a na
záver zase transkripcia pôvodne
husľovej 8. čast i toho istého
diela. Dramaturgický oblúk ambiciózne vypfňajú poväčšinou
diela hudby 20. storočia: Frarres
od Arvo Pärta vo verzii pre štyri
violončelá, Rachmaninova Vakalíza z op. 34 (aj keď výsostne
romantická), 3 drobné skladby
pre violončelo a klavír Antona
Weberna, List poetke Rimme Da/os
od Sofie Gubaidulinovej pre
soprán a violončelo a dve na hrávky zaznievajúce vo svetovej
premiére: Sonáta č. 2 pre violončelo sólo od Pavla Zemka-Nováka a Cantus rogans pre violonče
lo sólo od Mareka Kopelenta
(škoda, že text v bulletine nevyužil príležitosť širšie pre dstaviť
background českých autorov) .
.Monochróm" hudby 20. storočia vkusne narúšajú spomínané
diela Dvoi'áka, Saint-Saensa
a transkripcia Sna zo Straussovho Dona Quijota. Vybraný
repertoár p reveruje · Bártovu
schopnosť adekvátneho, koncentrovaného prejavu, schopnosť udržať poslucháčovu pozornosť v rámci veľkých, lyrických plôch, ale aj na mikroploche (Webern) , pri čom Bárta
z tejto skúšky vychádza nanajvýš úspešne. Violončelista má
vkusný koncept pre hlasové
cvičenie (Rachmaninov), ale aj
pre mystiku Messiaenovej apokalyptickej vízie, či gracióznosť
Saint-Saensovej Labute. Z ostatných spoluúčinkujúcich určite
zaujme éterický, takmer diev čenský soprán Marie Hrebíčko
vej a príkladná klavírna spolu práca Jana Cecha.
ANDREA SEREČINOVÁ
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MIROSLAV DVORSKÝ

ARIAS
SOSR Oliver von Dolmányi
OPUS 1999
Zatiaľ čo v západnom svete produkcia operných CD platní priam
prekvitá, na Slovensku je každý
nový počin v tejto oblasti sviatkom. Najčerstvejší prírastok do
kolekcie profilov našich umelcov
vzišiel zo spolupráce vydavateľ·
stva OPUS a Slovenského rozhlasu. Nie je to tak dávno, čo sa
dnes 39-ročnému tenoristovi Miroslavovi Dvorskému podarilo
definitívne vyjsť z tieňa staršieho
brata Petra a postupne sa presadzovať i na medzinárodnom divadelnom poli. CD Arias je jeho
prvým recitálom. zaznamena ným na kompaktnom disku.

Možno i preto nešlo o dramaturgickú vyhranenosť projektu,
ale skôr o zámer využiť šancu
a predstaviť sa na čo najširšej
ploche známych tenorových hitov. Prevažnú časť ponuky zaberajú árie talianskych skladateľov
(Donizetti, Verdi, Puccini, Boito),
doplnené ukážkami z francúz skych (Gounod, Massenet, Bizet)
a nemeckých (Flotow, R. Strauss)
opier. Dominuje lyrický repertoár. čo je v súlade s Dvorského
charakterom hlasu, ktorý však
už dáva tušiť- tma vším timbrom
stredov a ich dozrievajúcou závažnosťou - skorý prechod do
tzv. spinto odboru. Napokon, vyrovnáva sa s ním čestne. Dvorského hlavnou devízou je krásna
farba h la su, legatová kultúra
a vôbec zjavné čerpanie z estetiky bel canta. Paradoxne by som
však pred Donizettim vyzdvihol
skôr pucciniovské árie (Manon
Lescaut, Tosca , Bohéma), kde sa
azda menej prejavuje jedna
z hlavných Dvorského rezerv.
Ide o istú monotónnosť výrazu,
nedostatočnú prácu s dynamikou, ale i potrebu uvoľnenejšej ,
mäkšej frázy. V Boitovom Mefistofelovi sa zasa vypuklejšie odhalili
nedotiahnutosti v zvládnutí prechodových tónov. Pokiaľ ide
o najexponovanejšie výšky, Mi·
roslav Dvorský ich spieva bezpečne, aj keď občas s nepatrným
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tlakom. Prakticky medzi áriami
talianskymi. francúzskymi a nemeckými z hľadiska kvality interpretáde niet rozdielov. Poziúva
i resty. tak ako som sa o nich
zmienil, sa premietajú do celej
programovej zostavy.
Bez výhrad nemôžem ob ísť
ani výkon Olivera von Dohnányiho na če le disciplinovane
hrajúceho SOSR-u. Týkajú sa
hlavne voľby príliš rýchlych
temp, čím najmä ariosové plochy
v n iektorých prípadoch (Favo -

ritka. Lucia di Lammermoor. Faust,
Bohéma ... ) strácajú voľnosť kantilény. Nedalo m i neporovnať
časy árií s viacerými CD profilmi
svetových spevákov a výsledkom
bolo potvrdenie dojmu. že Dohnányi vždy - na škodu veá dosiahol deľ ako prvý. Zhrnuté
a podčiarknuté: prvý CD profil
Miroslava Dvorského je potvrdením talentu, nevšedne krásnej
farby a kvality materiálu, interpretačnej kultúry i spoTahlivej
techniky. Zároveň je tiež zrkadlom rezerv, ktoré by ambidózneho umelca mali usmern iť k intenzívnejšej prád s výrazom. dynamikou a k hlbšiemu prieniku
do hudobnej podstaty prednášaných diel.
PAVE L UNGER
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JosÉ

CURA
VERISMO

Phillrarmonia Orchestra l José Cura
ERATO 1999, 3984·27317·2

Meno argentínskeho rodáka Josého Curu získalo väčšiu vážnosť
a autoritu najmä počas uplynulých piatich sezón. Dnes 37-ročný
tenorista. popritom tiež skladateT
a dirigent. patrí k prominentným
predstaviteTom dramatického odboru a k nemnohým špeáalistom
na verizmus. S touto umeleckou

vizitkou súvisí aj Curova najnovšia CD prezemáda. nazvaná výstižne Verismo, obsahujúca sedemnásť čísel (vrátane orchestrálneho
Intermezza z Komediantov) z tvorivej dielne šiestich autorov, komponujúdch v danom štýle. Ponúknuté ukážky od R. Leoncavalla, A. Catalaniho, U. Giordana.
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F. Cileu. A. Frachettiho a P. Mascagniho vznikali v období rokov
1890-1917.
Monotematický výber je adresovaný predovšetkým fanúšikom
verizmu, ktorí tolerujú aj určitú
uniformnosť tejto poetiky. hod na
prospech projektu slúži, že podáva i rad takmer neznámych
árií. Práve tie odvážne rozširujú
obzor poslucháčov a presviedčajú
ich o užitočnosti spoznať i neobohratú časť repertoáru. Napokon,
medzi nimi i dostatok zaujímavého h udobného materiálu. Z tejto kategórie upúta najmä monológ titulného hrdinu z Mascagniho Guglielma Ratc/iffa, plný
expresívneho náboja, vypätej vokálnej línie, ale tiež pôsobivo
mstrumentovaný. Dramatický
vzruch s mohutnou gradáciou
skrýva tiež Federicova ária z Franchettiho Germanie, známa z Camsovej interpretáde. Lyrickejší pól
verizmu predstavujú vzorky z Catalaniho Lorelei, Giordanovej
Marcelly a Mascagniho Lodoletty.
Vďaka inscenovaniu Leoncavallovej Bohémy v Komornej opere nie
nášmu publiku už neznámou
náruživá ária Marcella a taktiež
Lorisovo arioso Amor ti vieta z Fedory znie sporadicky z rozhlasových operných koncertov. Sed·

liacka čes(. Komedianti, Adriana
Lecouvreur a Andrea Chénier boli
dávnejšie uvedené na slovenských operných scénach.
José Cura v tomto bohatom
programe môže uplarniť svoj vokálno-technický potendál so širokým spektrom výrazových, dynamických a farebných odtieňov. Je
tu priestor pre dramatickú údernosť, pre rozmer lyriky i mezza
voce, pre pokojnú kantilénu i veristickú expresivitu. Curov dramatický tenor aj napriek mladému
znie mohume, sýto a tmavo
(interpretuje i barytónový prológ
z Komediantov), má však dostatok
elastickosti na rozvinutie lyrickejšej dimenzie a na kultivované
modelovanie fráz. Ako vyslovene
dramatický tenor, skôr z rodu . tenore di forza", zdoláva výšky v plnej šírke tónu, čo občas zvádza
k dojmu istého forsírovania. Nemení to však na skutočnosti, že eurove vysoké tóny majú razanáu
i lesk. Celý redtál je po výrazovej
stránke premyslený a kultivovaný. Hoci si neviem celkom
dobre predstaviť, ako mohol celý
CD projekt súčasne i dirigovať, nespochybnitdným faktom je, že
všetky čísla majú skvelú dramatickú stavbu a gradádu. Philharmonia Orchestra hrá pod Curovou taktovkou preózne a so zanietením.
PAVEL UNGER
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JosÉ

CARRERAS
PURE PASSION

The Lotu/on Musidans Orchestra/Simon Lee
ERATO 1999, 3984-27305·2

Co si José Carreras zaželá, to sa
mu aj splní. Jeho posledným
snom bolo nahrať melódie klasic-

kého repertoáru, komponované
pre inštrumentálne sóla, alebo
pre orchester. úlohou pre realizátorov tohto rozmerného probolo skladby prepísať do
speváckej verzie, otextovať. nanovo inštrumentovať a aranžovať. A pritom. samozrejme, dbať
o to, aby ich José Carreras po
technickej stránke zvládol. Tak sa
stalo, že klavírne opusy Chopina
či Rachmaninova, symfónia Caj kovského a dokonca i Wagnerova predohra zazneli z úst tenora. Každá zo skladbičiek dostala nový názov, napríklad
predohra k Tannhäuserovi sa volá
Európa, úryvok z populárneho
Addinsellovho Varšavského koncertu nesie titul Un ombra, Rachmaninovova Rapsódia na Paganiniho tému je nadpísaná E sara cosi,
Schubertova serenáda Dimmi per·
ché a Chopinovo Nocturno in Es sa
volá Le note di Chopin. A tak by
sme mohli pokračovať i v ďalších
siedmich prípadoch. Texty sú písané v troch jazykoch: talianskom, španielskom a anglickom.
Väčšina aranžmánov pochádza
od Johna Camerona.
Priznám sa, písať o tomto projekte je nevďačné. Predovšetkým
z úcty ku Carrerasovi, ktorý patril k fenomenálnym tenoristom a
po víťaznom boji so zákernou
chorobou sa hrdinsky vrátil na
dosky, ktoré znamenajú svet.
Mám však vážne pochybnosti, či
cesta, po ktorej pomaly, ale iste
odchádza z profesionálnej kariéry. je správna. Ponúknutá
zmes upravených melódií by sa
dala zaradiť do sféry vyšpopuláru, jej umelecká
1'"'w•uw je však viac než sporná.
Vycibrenému poslucháčskemu
sluchu obsah CD vonkoncom
nemôže ulahodiť a esteticky ho
neobohacuje. Nezainteresovaný
konzument použije nahratý ma-

teriál prinajmenšom ako zvukovú kulisu pri inej činnosti.
Co povedať o protagonistovi
platne? Dehonestujúcu dramaturgiu ponechajme bokom. Carrerasov tenor má v strednej polohe stále vrúcnu a obsažnú
farbu. vie sa s frázami .pomaznať", dať obsahu pestrosť výrazu.
Hod úprava skladieb vychádza
sólistovi maximálne v ústrety,
part občas .zablúdi· i do vyššieho
stredu. Ten však už odhaľuje
Carrerasove rozsahové limity,
tón zrazu stráca farbu . eleganciu
a nastupuje forsírovanie. Ak by
som predsa len z celého programu Pure Passion dve-tri čísla
.odobril", boli by to španielske
motívy (Albéniz, Granados), prípadne záverečná pasáž zo Standing Stone od Paula McCartneyho, znejúce ako-tak autenticky.
Celkovo však ide o gýč, čomu
napokon zodpovedá i ostro čer
vený farebný aranžmán nosiča.
PAVEL UNGER
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ÄGUSTÍN BARRIOS-MANGORÉ

Ján Laba tli. gitara
Slovart Records 1999, SR 0034

Agustín Barrios-Mangoré (1885-1944) je jedným z kľúčových
spolutvorcov klasického gitarového repertoáru. preto neprekvapuje, že sa objavuje na CD
profiloch gitaristov. Monotematický projekt Jána Labanta, popredného slovenského interpreta, ponúka celistvejší obraz
o tvorbe tohto paraguajského
.gita rového Paganiniho". Dramaturgia CD vhodne pracuje

s umiestňovaním charakterovo
kontrastných kusov a nahrávka
aj vďaka tomu nepôsobí fádne.
Predovšetkým však kvôli Labantovmu prejavu, ktorý je preózny, plastický ale aj technicky
dokonalý, vďaka širokému výrazovému i dynamickému diapazónu gitaristu, adekvátnej prád
s hierarchiou jednotlivých hlasov
vrstiev. či narábaniu s agogikou. Skoda len, že takýto vydarený titul sa dostáva (nielen slovenským záujemcom) v -jemne
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povedané - kompromitujúcej
bookletovej úprave, ktorá - a to
si zrejme mnohí naši vydavatelia
(a vari ani interpreti?) neuvedomujú -výrazne znižuje hodnotu
ponúkaného CD. Myslím tým
texty, ktorých autor zostáva utajený, k čomu mu v podstate gratulujem. ŽiaL nie je to prvý
prípad nevhodnej apretácie CD
titulu na novodobom .porevolučnom" slovenskom trhu. Veta:
.Počas tohto času absorboval do
seba hudbu týchto krajín a začal
písať svoju prvú zbierku skladieb,
ktoré sa stali najväčšou zbierkou
diel pre gitaru založenej na folklórnej a tradičnej hudbe.· azda
ani nepotrebuje komentár. Dozvedáme sa aj to, že prelúdiá, suity, valčíky, mazurky a romance
sú jednoducho . typické diela ".
Blok o skladateľovi sa končí vetou -korunou : .Neskôr prestal
používať svoj pseudonymum
a ponechal iba Mangoré na konci
svojho mena.· Žiada sa mi na záver povedať len jedno: škoda.
AN DREA SER E ČINOVÁ
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CEREMONY
MAYA HOMBURGER 1
BARRY GuY

ECM New Series 1999, 1643 453847-2,
distribúda DJVYD

Úvodným Zvestovaním - prelúdiom Biberovej Sonáty-Mystéria č.
l - často začína duo HamburgerGuy svoje koncertné produkcie
a je to tak aj s ich CD Ceremony.
.Nechceme zvestovať len začia
tok koncertu, či nahrávky, ale aj
prísľub nových hudobných možností a prístupov.· Už v tomto
úvodnom barokovom kuse je to

zjavné: v úlohe . pedála" sa predstavuje kontrabas Barryho Guya
a vôbec sa nesnaží byť .autentický". Skladba je zvestovaním
projektu inšpirovaného Biberom
a barokovou hudbou, projektu,
ktorý však me je žiadnym prvoplánovým crossoverom. Na CD
znie hudba z pera Barryho Guya
pre barokové husle a kontrabas,
hudba, ktorá by mohla odznieť
asi najskôr na akciách novej

sa

hudby. Inšpirácia barokovou
hudbou sa tu programovo odráža
v troch hlavných oblastiach:
v koncepte, médiu (barokové
husle) a emociálnej spriaznenosti
protagonistov so starou hudbou
a podvedome aj dôrazom na improvizáciu, či osobnosťou Barryho Guya, ktorý stelesňuje univerzálny, .barokový" trojjediný
typ skladateľa-improvizátora-in
terpreta. Všetky tu prezentované
diela kladú dôraz na improvizáciu a moment prekvapenia,
náhody. Z jedného hudobného
brehu by sme túto črtu mohli nazvať ako free(jazzovú), z druhého zase ako aleatoriku. Huslistka Maya Homburger pochádza predovšetkým z prostredia
tzv. starej hudby, jej party sú
podrobnejšie vypísané, má však
možnosť slobodne voliť tempo
(aj na úkor .rozbitia" súhry- hudobníci sa tu totiž tešia z nových,
náhodných výsledkov stretnutia
ich hlasov), v skladbe Ceremony aj
počet častí a tiež má priestor pre
improvizáciu. Skúsenosti Barryho Guya, skladateľa a hudobníka známeho najmä zo spolupráce s freejazzovým London
Jazz Composers Orchestra, sa
prirodzene odrazili vo voľnejšom
parte kontrabasu a pravdepodobne aj v preferova ní pizzicatovej hry. Guy je majstrom farebnej a zvukomalebnej hry- využíva hru slákom, pizzicato s glissandom, su! ponticello, col legno
a, pravdupovediac. pôvod mnohých .efektov• ani neviem identifikovať. napríklad keď Guy
vyludzuje zvuky podobné cimba lovým. Svojou záľubou vo farebnosti sa autor odvoláva na
Bibera, ktorý .inštruoval kontrabasistu, aby si cez struny natiahol
kus pergamenu a tak docielil
špeciálny efekt udieraním sláka
o struny· (že by cimbalový
efekt?). Biber ako hlavný motív
sa vinie celým CD- skladba Ceremony, ťažisko projektu, je akousi
suitou blokov huslistky improvizujúcej na magnetofónový pás,
ktorého zvukový svet vytvárajú
opäť akoby improvizované, aleatorické pásma barokových huslí
s rôznymi scordaturami, teda postupom, ktorým sa Biber preslávil práve v Sonátach-mystériách.
Na CD ešte zaznejú miniatúry
inšpirované poéziou belgického
básnika (či poetky?) Vanche pod
názvom Immessurable Sky pre barokové husle a kontrabas, Celebration - akoby sólová kadencia
k neskôr zaznievajúcej skladbe
Ceremony, kontrabasová freejazzová improvizácia Still a rafinovane ho uzatvára kontrabasová
improvizácia na záver Biberovej

Sonáty-mystéria č. l , v ktorej si
oproti originálu i samotnému za čiatku CD nástroje prehodia
úlohy - kontrabas je v pozícii
sólového nástroja a husle . držia
pedál".
Myslím si, že toto CD má
šancu zaujať rovnako fanúšikov
i . fanatikov· - starých nástrojov,
či free jazzu, ale aj excelentnej
husľovej a kontrabasovej hry.
ANDREA SEREČINOVÁ
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0RQUESTA ARAGON
lA CHARANGA ETERNA

LUSAFRICA 36211211999
Keď zaútočí

na svetovú scénu
pop music neznáma kapela pánov v strednom a dôchodkovom
veku, s 99-percentnou pravdepodobnosťou pochádza z Kuby.
Kedy sa zastaví príval takýchto
kapiel? Veď am na Kube nerastú
starí muzikanti na stromoch. KaOrquesta Aragon patrí domedzi najstaršie. V sep. slávila 60. výročie vzniku
· vás neklamú, je to skutočne
60) a práve k tomuto výronahrala album La Charanga
Založil ju Orestes Aragon
hráč na kontrabas.
hrala kubánsky taštýl danzon. Aragon ju
v roku 1948. Zastúpil ho
Rafael Lay. V 60. rokoch
kapela pod jeho vena koncertných šnúrach
a Francúzsku, neskôr
hudobný vývoj v Konú rumbu. Rafael nev roku 1982 autonehodu
kapela prestala fungovať. Jeho
huslista a spevák Rafael Lay
ju znovu obnovil, doplnil
l"''"","'" ďenmi a vrátil sa k pô-

a inštrumentalistov vytvára
zvuk stredne verorchestra, ktorý je tanečný
aj jazzový a trošku
čo podmieňuj e zlonas-Iro]ov - štvoro husieľ,
VII.J'IUII~C:IU, nauta, klaVÍr, kOntradyChOVá sekcia. guiro, contimbales. Stýlová a výrazová
me je malá. Tanečná pomalá pieseň Siboney v štýle canción (t radi čná pieseň kubánskych trovadores - trubadúrov),
spieva babička Omara ·Portu ondo. Podľa prejavu by som si však
predstavoval skôr ohnivú štyridsiatničku. Keď chcete mečo exo-

tické, čo navodzuje afro-kubánsku atmosféru, je tu evergreen
Bruca Manigua v štýle chá congo
(zmes cha-cha-cha a konžskej
rumby). Ak túžite po nadsadenej
romantike a la film Krisrián, pustíte si nahrávku Para Sentirme Mea už ste tam, v luxusnom noč
nom podniku 40. rokov. Spevák
Felo Bacallao je fantóm z minulosti, lebo jeho hlas znie tak ako
zmes hlasov Františka Krištofa
Veselého a Enrica Carusa. (František 90 %, Enrico IO %) . Orquesta Aragon si v skladbe La Reina
Isabel .strihli" barokom naparfumovanú pasáž a klavírnu introdukciu ako v humoreske. Komu
by som tento album odporúčal?
Poriadateľom plesov solventných
podrukov so zamestnancarm vyššej vekovej kategórie.
MIRO P oroČEK
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ELEFTH ERIA ARVAN ITA Kl
THE VERY BEST OF

1989-1998

Emarcy 558636-2199

V našich médiách som ešte nepoo súčasnej gréckej hudbe am
vrabca začvirikať. Skoda, pretože
grécka scéna ide do sveta, na rozdiel od našej a jej pozname by
mohlo byť poučné. Prevažná časť
súča snej gréckej piesňovej rvorby sa dala vystihnúť termínom
folklórna populárna hudba
(v gréčtine dhimotiká). Od nej sa
odvíjajú ďalšie štýly. Napríklad
smyrnei ka a najpopulárnejšia remRembétika sa objavila už
v 20. rokoch. ale prvý komerčný
čul

priemk sa dostavil po druhej svetovej voj ne. Kolísavo klesal
stúpal vo viacerých vlnách
vrchol dosiahol v néo kíma (novej vlne). Keďže vznik néo kíma
súvisel s klubovou kultúrou hipes, pravicová vojenská junta
vládnuca v rokoch 1967-1974 ju
zatlačila do ilegality. Néo kíma
však prešla svetom v podobe
hudby k filmu
Grék Zorba. Socialistická vláda
zvolená v roku 1981 zase pôvodnú grécku tvorbu podporila.
S príchodom world music začala
néo kíma zaujímať aj západných
~HUDOBNÝ ŽIVOT) 12)1999

producentov a dnes má už svoje
hviezdy- pesničkára George Dalarasa, h rá ča na orientálne strunové nástroje Rossa Dalyho
a predovšetkým úžasné speváčky
na čele s dominujúcou trojicou:
Glykeria, Haris Alexiou a Eleftheria Arvanitaki. Posledne menovanej práve vyšiel kompilačný
album zahŕňajúd repenoár z rokov 1989-1998. Eleftheria je považovaná za top vokalistku. Disponuje nevšedným kontraaltom
s rómskym zafarbením. V 80. rokoch spievala v skupine Opisthodromiki Compania, prvej, ktorá
vniesla do rembétiky atmosféru
britskej novej vlny. Potom nahrala s pesničkárom Nikosom
Ksidhakisom údajne vrcholné

dielo celej néo kíma, a lbum
Konda sti Dhoxa mia Srigmi. Za úspešnú sólovú kariéru vďačí nielen svojmu hlasovému fond u, ale
aj špičkovým gréckym skladateľom, ktorí okolo nej vytvorili
tím. Niektoré nahrávky majú,
bohužiai. príchuť toho, čo chápeme pod pojmom international
pop či europop. Našťastie bez anglických textov a napodobňova
nia západnej produkcie. To je tá
horšia polovica repenoáru. Lepšia polovica je primknutá k tradícii a každý umelec robí najpresvedčivejšie to, čo dokonale pozná. Plati to aj v tomto prípade,
čo potvrdzuje hneď úvodná pesnička Dinata z koncertného vystúpenia. Reakcie rozvášneného

davu nie sú to jediné, čo zrýchli
tep. Rezká hra na sedemstrunovú lutnu baglamu a spŕška rytmov na orientálnych bubnoch
tiež robia divy. Potom prichádzajú na rad piesne v pomalšom
tempe, s dôrazom na emodálny
výraz. Napríklad Meno Ektos, asi
najpovznášajúcejšia nahrávka so
sladkasto zvonivými gitarami a la
Coaeau Twins, s pôsobivou, klenutou melódiou. Kathreftizo To
Nou mohla vzn iknúť aj v štúdiách Real Word, je to typická
pompézna štadiónová pieseň
v štýle Petra Gabriela, ozvláštnená orientálnym zvukom hoboja pípiza. V celom sounde sa
prelínajú hudobné kultúry východného Grécka, ostrovov v Egej-

skom mori (štýl amanédhes),
1\irecka (Štýl café amanes) a, samozrejme, nechýba lutna buzuki. Veď v Aténach existuje až
200 000 buzukistov. Eleftheria sa
nebránila ani vplyvu Gréka Vangelisa, o čom svedčia syntetizátory s éterickým zvukom a romantická melódia, rýchlo prenikajúca pod kožu v skladbe Kima
to kima (Vlna za vlnou). z tejto
hudby naozaj cítiť more. Pred
očami sa vám možno začnú vynárať antické stfpy, chrámy, sochy bohov. Hudobný exotizmus
je romantický, príťažlivý, tak
prečo by sme si ho nemali dožičiť? Neuškodí.
M I RO Por oč eK
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SLOVENSKÁ 0RFFOVA SPOLOČNOSŤ
Poslaním Slovenskej Orffovej spoločnosú (SOS) je podpora hudobného vzdelávania detí, mládeže a dospelých v nadväznosti na súčasnú elementárnu hudobnú výchovu vychádzajúcu zmyšlienok Orffovho Schulwerku, ako aj vytváranie
alternatívy orffovskej hudobnej výchovy vychádzajúcej zo slovenskej hudobnej kultúry.
SOS plní svoje poslanie najmä podporovaním vzdelávania pedagogických síl (učitelbv zS. ZUŠ, študujúdch, odborných
pracovníkov v sodálnej a liečebnej pedagogike) prostredníctvom školení, prednášok, seminárov a iných podujatí slúžiadch
tomuto deľu.
SOS spolupracuje s inštitúciami, spoločnosťami a osobnosťami doma i v zahraničí, ktoré sa venujú podobným aktivitám:
obzvlášť s Orff Institut der Universität Mozarteum v Salzburgu, s orffovskými spoločnosťami v iných krajinách prostredníctvom medzinárodnej organizácie Orff Schulwerk Forum, ktorej ďenom je od marca 1999 aj SOS a Nadácia Carla Orffa.
SOS sa po právnej stránke etablovala ako samostatné občianske združenie na ustanovujúcej schôdzi 5. ll. 1999, organizačne
však funguje i naďalej ako sekcia AUHS. Za predsedníčku bola zvolená PhDr. Miroslava Blažeková, UKF Nitra.
Kontaktná adresa: SOS, Inovecká 17, 949 Ol Nitra, tel./fax: 087141 28 78, e-mail: blazekf@acblazek.sk
Výška ročného ďenského príspevku, je pri individuálnom ďenstve 200,- Sk, pri kolektívnom ďenstve /školy/ 2,- Sk na
žiaka, minimálne však 500,- Sk ročne. V prípade vášho záujmu stačí zaplatiť ďenský príspevok na rok 2000 poukážkou, ktorú
obdržíte, ak nám zašlete prihlášku za člena Slovenskej Orffovej spoločnosti na adresu: SOS Inovecká 17, 949 Ol Nitra.
SOS má v súčasnosti dve pracoviská: v Nitre - na katedre hudobnej výchovy PdF UKF a v Súkromnej h udobnej škole
a v Prešove- na katedre hudobnej výchovy FHPV Prešovskej univerzity.
Najbližším podujatím určeným učiteľom
hudobnej výchovy no ZŠ o ZUŠ je

l. ROČNÍK JARNÝCH KURZOV ELEMENTÁRNEJ HU DO BNO-POHYBOVEJ VÝCHOVY V DUCHU IDEÍ C. ORFFA
Lektorka: Prof. Ulrike Jungmoir, Salzburg
Náplň kurzu:
- základný výcvik vokálnych o inštrumentálnych zručností (hra no tele, i no nástrojoch
Orffovho inštrumentára)
- úvod do hudobno-pohybových improvizoč
ných činností.
Kurzy trvajú dvo dni, pracuje so v skupinách
do tridsať účastníkov dvakrát 2 hodiny denne
(spolu 16 vyučovacích hodín). Nástroje o notové materiály zapožičia SOS. Prineste i vlastné
nástroje o oblečenie o obuv vhodné no pohyb.
Kurzy so uskutočnia v Nitre a Prešove.

Prešov
28. 2. 2000 o 8.00 h - 29. 2. 2000 o 17.00 h
(Miesto konania upresníme v potvrdení o prijatí.)
Prihlášky posielajte no adresu:

Slovenská Orffova spoločnos( - Katedra
hudobnej výchovy FHPV Prešovskej univerzity, ul. 17. novembra č. 1, 081 16 Prešov,
tel. 091/ 1122552, fax 091/ 1125547,
e-mail: mednan@unipo.sk
Uzávierka prihlášok: 4. 2. 2000.
Všetci prihlásení dostanú potvrdenie
o zoradení/ nezarodení do kurzu no adresu,
ktorú uvedú no prihláške. Pri vel'kom počte
záujemcov majú prednosť členovia SOS. Prešovské pracovisko je schopné zabezpečiť ubytovanie v študentskom domove, cenu ubytovania upresníme.
Cena kurzu je 200,- Sk. Poukážku zošleme
spoločne s potvrdením o zoradení do kurzu.

Nitra
2. 3. 2000 o 8.00 h. - 3. 3. 1999 o 17.00 h v budove Nitrianskeho múzea, Štefánikova ul. č. 1.
Prihlášky posielajte no adresu:

Slovenská Orffova spoločnos(- Inovecká 17, 949 01 Nitra, tel.fax: 081/ 412878,
e-mail: blazekf@acblazek.sk
Uzávierka prihlášok: 4. 2. 2000.
Všetci prihlásení dostanú potvrdenie o zorodeníj nezorodení do kurzu no adresu, ktorú
uvedú no prihláške. Pri vel'kom počte záujemcov majú prednosť členovia SOS. Nitrianske
pracovisko je schopné zabezpečiť ubytovanie
len obmedzenému počtu účastn íkov, cena
jedného lôžko no 1 noc je 100,- Sk, prednosť
majú členovia SOS.
Ceno kurzu je 200,- Sk. Poukážku zošleme spoločne s potvrdením o zoradení do
kurzu.

Záujemcovia o kurzy zošlite podpísanú záväznú prihlášku, v ktorej uvediete meno o priezvisko, vek, adresu, tel., fox, e-mail. Taktiež uveďte, či
potrebujete ubytova nie a či ste členom SOS.
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tel. 07 54433890
začiatky predstavení o 19.00)
Po 20. 12. G. Verdi: Aida
Ut 21. 12. P. l. čajkovskij: Luskáčik
Ne 26. 12. P. l. čajkovskij: Luskáčik
Po 27. 12. G. Puccini: Tosca
Ut 28. 12. A. Chačaturian: Spartakus
St 29. 12. G. Verdi: Nabucco
Št 30. 12. A. Adam: Giselle
Pl31. 12. Koncert 2000
Rok2000
Po 3. 1. W. A. Mozart: únos zo serailu
Ut 4. 1. P. l. čajkovskij: Labutie jazero
St 5. 1. G. Verdi: Nabucco
št 6. 1. G. Puccini: Tosca
Pi 7. 1. G. Verdi: Falstaff
So 8. 1. W. A. Mozart: Cosi fan tutle
ut 11. 1. G. Verdi: Don carlos
St 12. 1. G. Verdi: Rigoletto
Št 13. 1. C. Orff: carmina burana
G. Verdi: Rekviem
PI 14. 1. G. Puccini: Tosca
So 15. 1. P. l. Čajkovskij: luskáčik
R. Leoncavallo: Komedianti
P. Mascagni: Sedliacka česť
NovÁ scÉNA

Po 20. 12. Ruleta (Noga, Skrúcaný)
Ne 26. 12. Krysar
Po 27. 12. Krysar
Po 27. 12. Krysar
ut 28. 12. Krysar
St 29. 12. Kubo
št 30. 12. Kubo
Pl31. 12. Kubo
Rok2000
Št 6. l. Kubo
Pl 7. 1. Kubo
Po 10. 1. Krysar
ut 11. 1. Krysar
st 12. 1. Krysar
št 13. 1. Krysar
So 15. 1. Krysar
Ne 16. 1. Krysar
Po 17. 1. Ruleta (Noga, Skrúcaný)
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA

tel. 07 54433351·3
začiatky koncertov o 19.00
So 1. 1. Koncertná sieň SF
Novoročný koncert SF, SFZ, O. lenárd;
H. lednárová, J. Kundlák, G. Beláček 1
Ch. Gounod: Messe solennelle
Ut 11. 1. Moyzesova sieň
Musica aeterna, A. Popovič ; M. Dobiášová,
L P. Zajíček, J. Gréner, J. Kriglovský f
Haydn, Ditters v. Dittersdorf, Vaňhal,
Mozart
Št 13. 1., PI 14. 1. Koncertná sieň SF
SF, O.Lenárd; Z. Štiasna·Paulechová l
R. Schumann, A. Dvoŕák
St 19. 1. Koncertná sieň SF
SKO, B. Warchal; O. Jánoška, F. Jánoška l
Sammartini, Haydn, Händel, Corel/i
št 20. 1., Pi 21. 1. Koncertná sieň SF
SF, R. Weikert; l. Baldaszti f R. Strauss,
Brahms
HUDOBNÉ CENTRUM

Mirbachov palác, Bratislava
začiatky o 10.30 h

Go

Ne 9. 1. O. Benčová, M. Kormanová 1
Dowland, Beneš, Zeljenka, Nordheim,
Boccherini a lf.
Ne 16. 1.
Koncert pri pnležitosti nedožitých
75. narodenín Miloslava Konnka
Účinkujú žiaci Konzervatória v Bratislave
Ne 23. 1. A. Jablokov, O. Jablokovová l
ŠD KOŠICE

Telemann. Bach, Tartini, Paganini
tel. 095 6221231
Po 20. 12. Netopier, 2. premiéra
Ut 21. 12. Snehulienka
St 22. 12. Richard 111.
Ne 26. 12. Snehulienka
Ut 28. 12. Netopier
St 29. 12. Dobrodružstvá smelého zajka
št 30. 12. Ako išlo vajce na vandrovku
Pl31. 12. Netopier

Rok2000
St 5. 1. La traviata
Po 10. 1. Snehulienka
Ut 11. 1. Aida
St 12. 1. Richard 111.
št 13. 1. Richard 111.
Pi 14. 1. Sy1fidy, Krvavá svadba, Edith Piaf
So 15. 1. Netopier
Ne 16. 1. Snehulienka
Ut 18. 1. Figarova svadba
St 19. 1. Romeo a Júlia

Ut 18. 1. G. Donizetti: Don Pasquale
št 20. 1. G. Verdi: Ernani
Dom umenia Fatra- začiatky o 19.00
tel. 189 620979
Po 20. 12.
Vianočný komorný koncert: EBEN EZER,
T. Máhrik l spirituály, vianočné piesne
a koledy a i.
Rok2000
Št 6. 1., PI 7. 1., So 8. 1.
Vítame rok 2000 - Novoročný koncert ŠKO,
Th. Wolters; V. Martinka 1 Čajkovskij,
l. Strauss, LeMr
št 13. 1.
Novoročný koncert ŠKO, U. Schneider,
J. Figura, C. Šikula f Tischhauser,
RÁDIO DEVÍN] VÝBER HŽ

V. Stamic

Št 23. 12.
9.15 Anjelský princíp v hudbe
19.35 Z hudobnej ponuky EBU - Koncert
z chrámu Notre·Dame de Laterriere v
Kanade
23.30 Hudba 20. storočia l Barták,
Szymanowski
Pl24. 12.
15.00 Svetlo nového Betlehemu Stretnutie s keramičkou l. Axamitovou
ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE 18.30 Vianočné organové pastorále l
lipol/i, Dandrieu, Franck, Dupré
št 20. 1. Pokrvní bratia
21.05 Svetlo v tichu
Dom umenia - začiatok o 19.00
22.05 Ovianočnej hudbe na Slovensku
tel. 095 6220763
23.05 Vianočné mystérium - Zvestovanie,
So 18. 12
Narodenie, Gloria
Vianočný koncert ŠFK, T. Koutnik; l. Sokol,
So25. 12.
J. Hrubovčák, sólisti ŠD, Collegium
M. Dvorský a jeho hostia
technicum l Brixi, Bach, Frescobaldi,
14.05 J. S. Bach: Vi anočné oratórium,
Ryba
l. časť
Ne 19. 12.
21.00 Ch. W. Gluck: Armida
Vianočný koncert ŠFK. T. Koutník, sólisti ŠD,
Ne26.12.
Košický spev. zbor učiterov, Zbor sv.
13.05 J.S. Bach: Vianočné oratórium, 2. časť
Cecnie f Podprocký, Schneider-Trnavský,
19.00 Večerná chvíTl<a pre koledy
Ryba
19.15 Dialógy s hudbou - posolstvo
Rok2000
pre 3. tisícroči e
št 6. 1.
20.00 Slovenské historické organy
Novoročné koncerty roku 2000
(8. roč. Medzinárodného festivalu)
ŠFK, Ch. Pollack; A. Simon ian
21.30 Hudba oslovuje človeka
Ne9.1.
22.30 Chorovaja akademija /Čajkovskij,
Populárne melódie Johanna a Josefa
Bortňanskij, Rachmaninov, česnokov
Straussovcov
Po27.12.
Ut 11. 1. - Foyer DU
19.35 Páter Petrus Peťko: Missa ex Jesuli
Hudobno-literárny večer
Nati
M. Geišberg, R. Corfdyr, Z. Zamborská f
20.05 Slovenské historické organy
(8. roč. Medzinárdného festivalu)
ŠTÁTNA OPERA BANSKÁ BYSTRICA Ut 28. 12.
10.15 Operné matiné
Ch. Baudelaire: Kvety zla
13.35 Vianočný organ l. Sokola
tel. 088 724193
15.10 Spieva H. Prey l Mozart
So 18. 12. J. Offenbach: Pan'žsky život
23.05 Slovenské interpretačné umenie
Ut 28. 12. Benefičné predstavenie Štúdia
(Móži, Telecký, Saturyová-šašinová aď.)
tanca (pre Nadáciu Leukémia)
St 29. 12.
št 30. 12. J. Offenbach: Parí'zsky život
09.05 4. medzinárodná klavírna súťaž
Rok2000
J. N. Hummela
St 5. 1. Novoročný koncert 2000
št. 30. 12.
sólisti, zbor a orchester ŠO, l. Bulla
00.00 Z Hudobnej ponuky EBU - Orchestre
Ut 11. 1. M. Stewart-l. Herman: Hello,
de la Suisse Romande, M. Janowski l
Dolly!
Bruckner
št 13. 1. G. Verdi: Nabucco
23.30 Koncert na rozlúčku s·hudbou
So 15. 1. J. Offenbach: Parí'zsky život
20. stor. l Kro/l, Ulrich, Biegel

06.05 Silvestrovské prelúdium - Baroko
a Beatles
12.00 Piano cirkus - alebo klavír pre 2 až
40 rúk
16.00 Hviezdy koncertných pódií M. Argerich f Schumann, Chopin
19.05 Silvestrovský operný ohňostroj
20.00 Úsmevy vo vážnej hudbe
(Mozart, Dittersdorf, Joplin)
So 1. 1. 2000
10.00 Novoročné matiné 1
Rimskij·Korsakov, Čajkovskij,
Beethoven

SÚŤAŽE HŽ
Výhercovia súťaží
H:Z ll l 1999:
MUSIC FORUM - Karol
Jonáš, žarnovica;
DIVYD- Eva Kratochvillová, Lubeník

*

Nové otázky hľadajte
na str. 28

Výroba
historických
nástrojov
JURAJ KOREC
Topoľová

14, SK-811 04

Bratislava

Tel./ fox +421 7
43335364
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